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oJ - De ki: Ey kendi nefislerine kan,?l ol9uyu a~an kul
lanm, Allah'1n rahmetinden umidinizi kesmeyin. Muhak
kak ki Allah butun gunahlan bagf~lar. <;unku 0, Gaff1r' · 
dur, Rahim' dir. 

54 - v e Rab blnlza yonelin. Size aza b gelmeden once 
O'na teslim olun. Sonra yard1m edilmezsiniz. 

55 - Siz fark1nda degilken ans1z1n ·azab gelmezdeP 
once Rabb1n1zdan size indirilen sozun en guzeline uyun. 

56 - Ki~inin: Allah'a kar~i a~1n gitn1emden dolay1 
vay bana, yaz1klar olsun; ger9ekten ben, alaya alanlar-. 
dandrm, diyecegi gun gelmezden once. 
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57 - Veya: Allah beni hidayete erdirseydi, ben de 
muttakilerden olurdum, diyecegi gun, 

58 - Yahut azab1 gordugu vakit: Kef?ki benim i<;in bir 
donu§ daha olsayd1 da jhsan edenlerqen olsayd1m, diyece
gi gun, 

59 - Hay1r, sana ayetlerim gelmi§ti de, onlan yalan
lami§, buyukluk taslayarak kafirlerden olmu§tun. 

Ol<;iiyii A~anlar 

Bu ayet-i kerime, kafir olsun veya olmasm butti.n §.sileri tevbeye 
ve Allah'a donmeye bir ~agnd1r. Ayet-i kerime'de tevbe eden ve gunah
tan donen herkesin gunfihlanm, ne olursa olsun, ne kadar . c;ok ve hat
ta denizin kopukleri kadar bile olsa Allah'm bag1§layacagm1 haber ve
riyor. Bu 8"yetin, tevbe edilmeksizin bag1§lanmamn vukuuna hamledil
mesi dogru degildir. Zir:"l §irkden tevbe etmeyenin §irki bagl§lanmaz. 
Buhari der ki: Bize ibrahim ibn Mus?J:nm ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gore mli§riklerden baZl kimseler k1tM yapml§lar ve c;ok ki~i oldurmli§
ler, c;ok zina etmi§lerdi. Bunlar Hz. Muhammed (s.a.)e geldiler ve: Se
nin soyledigin ve kendisine c;ag1rd1gm §liphesiz guzeldir. Ke§ki yapml§ 
olduklanm1za keffaret olacagm1 bize haber vermi§ olsan, dediler. Bu
nun uzerine: <lOnlar ki; Allah ile beraber ba§ka bir tannya tapmazlar. 
Allah'm han1m k1ld1g1 cana haks1z yere k1ymazlar. Zina etmezler.)) 
(Furkan, 68) ve «De ki: Ey kendi nefislerine kaq1 ol~uyu a§an kulla
nm, Allah'm rahmetinden umidinizi kesmeyin.n ~yeti nazil oldu. Ha
disi bu §ekliyle Muslim, Ebu Davud ve Nesei de ibn Cureyc kanallyla_ .. 
ibn Abbas'tan rivayet etmi§lerdir. Buradaki birinci ayet «Ancak tevbe 
edip iman ederek salih arne! i§leyenler mustesnad1r.ll (Meryem, 60) 
ayeti ile birlikte mutalaa edilmelidir. 

imam Ahmed'in Hasan kanallyla ... Allah RasUlu (s.a.)nun kolesi 
Sevban'dan riviiyetine gore o, Allah RasuW (s.a.)nu §oyle buyururken 
i§itmi§: «Ey kendi nefislerine kar§l olc;uyli a§an kullanm ... n ayeti rrtu
kabilinde dunya ve dunyadakilerin benim olmasm1 sevip istemezdim. 
Bir adam: Ey Allah~m elc;isi ya mli§rikler (onlar da Allah'm rahme
tinden umidlerini kesmesinler mi)? dedi. Hz. Peygamber bir sure susup 
sonra lie; kere: Dikkat ediniz, §irk kQ§an bile, buyurdular. Hadisi sa
dece imam Armed rivi'tyet ediyor. Yine imflm Ahmed'in Sureyc ibn 
Nu'man kanallyla ... Amr ibn Abese'den rivayetine gore o, §Oyle an
latml§: Hz_ Peygamber (s.a.)e ya§ll, ihtiyar, asi:\.sma dayanan bir adam 
geldi ve: Ey Allah'm elc;isi, §liphesiz benim haks1zl1klanm ve gunahla-
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nm var, acaba ben bagi§lamr m1y1m? diye sordu da Allah Rasulu: Al
iah'tan ba§ka ilah olmad1gma §ehadet etmiyor musun? diye sordu. 
Adam: Evet, §ehi'tdet ediyorum, senin Allah'm elc;isi olduguna da §e
hadet ediyorum, dedi de Hz. Peygamber: ~uphesiz Allah senin haksiz
llklanm ve gunahlanm bagi§lar, buyurdu. Bu hadisi de sadece imam 
Ahmed rivayet ediyor. 

Yine imam Ahmed der ki: Bize Yezid ibn Harun'un . . . Yezid'in ki
ZI Esma'dan rivi'tyetine gore o, §Oyle demi§: Allah Rasulii (sa.)nu: 
«~tiphesiz o salih olmayan bir ameldir.>> ilyeti ile ccEy kendi nefislerine 
kar§I olc;uyu a§an kullanm, Allah'm rahmetinden umidinizi kesmeyin. 
Muhakkak ki Allah, butun guni'thlan bagi§lar (ve ald1rmaz). <;unl-::11 
0, Gafur'dur, Rahim'dir.» ayetlerini okurken i§itmi§. Hadisi Ebu Davud 
ve Tirmizi de Si'tbit kanallyla riva.yet etmi§lerdir. Butiin bu hadisler 
delalet ediyor ki a.yetten maksad §Udur: ~tiphesiz Allah TeiUa tevbe ile 
beraber butun bunlan (buttin guna .. hlan) bagi§lamaktadir. Gunahla
n ne kadar buyuk ve c;ok olursa olsun hi<; bir kul Allah'm rahmetinden 
asla umidini kesmemelidir.. Zira, tevbe ve rahmet kap1s1 geni§tir. Allah 
Teala ba§ka ayetlerde: ccBilmezler mi ki AlJah, muhakkak kullanndan 
tevbeyi kabul edecek olanm kendisidir.» (Tevbe, 104), ccKim bir kotu
ltik yapar· veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan magfiret dilerse; 
Allah'm Gafur ve Rahim oldug·unu gorur.» (Nisi'!., 110) buyururken, 
munatiklar hakkmda da §Oyle buyurmaktad1r: <<Dogrusu munaf1klar; 
cehennemin en alt tabakasmdadirlar. Onlara yard1mc1 bulamazsm. An
cak tevbe edenler mustesni'l,dlr.» (Nisa., 145-146). Ba§ka ayetlerde ise 
§Oyle buyrulur: «Allah, gerc;ekten uc;un i.ic;uncusudur, diyenler andol
sun ki; kafir olmu§lardir. Halbuki hi<; bir tann yoktur, ancak bir tek 
tann vard1r. Soylediklerinden vazgec;mezlerse onlardan kahr olanlara 
ac1kll bir azab dokunacaktir. Ha.li't Allah'a tevbe edip O'ndan magfiret 
dilemezler mi? Halbuki Allah, Gaflir'dur, Rahim'dir.» (Maide, 73-74), 
«~tiphesiz ki, mu'min erkeklere ve mu'min kadmlara i§kence ederek 
onlan dinlerinden c;evirmeye ugra§anlar, eger tevbe etmezlerse, onla
ra cehennem azab1 vardir. Can yak1c1 azab da onlaradir.» (Btiruc, 10). 
Hasan el-Basri der ki: ~u kerem ve comertlige baklmz; onlar Allah'm 
dostlanm oldtirduler, 0 ise onlan tevbe ve bagi§lanmaya c;agmyor. Bu 
husustaki ayetler gen;ekten pek c;oktur. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu Said'den, o da Allah Rasu-
111 (s.a.)nden §eklinde bir isnadla doksan dokuz ki§iyi oldi.iren kimse ile 
ilgili bir hadis rivayet edilir ki, buna gore o ki§i pi§man olmu§ ve israil
ogullan zahidlerinden birisine tevbesinin kabul olunup olunmayacagl
m sormu§ da, o zahid hay1r cevabm1 vermi§. Bunun iizerine o ki§i, bu 
zahidi de oldtirtip say1y1 ytize tamamlalTII§ sonra israilogullan alimle
rinden birisine kendisi ic;in tevbe olup olmad1gm1 sormw?. 0 alim: Seninle 
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tevbe arasma kim girebilir? deyip Allah'a ibadet alunan bir kasabaya 
gitmesini emretmi§. 0 ki§i amlan kasabaya dagru yala ~1km1§, yalda 
iken blum kendisini yakalam1§? Rahmet ve azfl.b melekleri anun hak
kmda ~eki§irlerken Allah Teala iki yer arasmdaki mesa.feyi ol~melerini 
emretmi§. Bunlardan hangisine yakm ise a taraftan alacakml§. Hicret 
etmekte aldugu yere bir kan§ daha yakm bulmu§lar ve anu rahmet 
melekleri alml§. Anlatlld1gma gore a kimse, oliim s1rasmda aynlml§ al
dugu yerden uzakla§maya ~ah§ml§. Allah Teala bay1rh iilkeye yakla§
masml, diger iilkeden de uzakla§masml emretmi§. Hadisin mana ala
rak rivayeti boyledir. Biz hadisi riv~lyet alundugu laf1zlarla ba§ka bir 
yerde, daha once vermi§tik. 

Ali ibn Ebu Talha «De ki: Ey kendi nefislerine kar§l ol~iiyii a§an 
kullanm, Allah'm rahmetinden umidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Al
lah, biitiin giinahlan bagl§lar ... n ayeti hakkmda ibn Abbas'm §byle de
digini nakleder: Allah Teala Mesih'in Allah aldugunu, Mesih'in Allah'
m aglu aldugunu, Uzeyr'in Allah'm aglu aldugunu, Allah'm fakir al
dugunu, Allah'm elinin baynuna as1ll aldugunu, Allah'm ii~iin ii~iin

ciisii aldugunu sananlan bagl§lamasma davet etmi§tir. Allah Teala 
bunlar hakkmda: «Hala Allah'a tevbe edip. O'ndan magfiret dilemezler
mi? Halbuki Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.n (Maide, 74) buyurmu§_tur. 
Daha sanra soyledikleri soz bunlardan daha biiyiik alanlan da tevbeye 
davet etmi§tir. Bir kimse ki: «Ben sizin en yiice Rabbm1z1m, benim dl
§lmda sizin i~in bir ilah tamm1yarum.n demi§ti. ibn Abbas der ki: Bii
tiin bunlardan sanra kim Allah'm kullanm tevbeden limit kestirirse; 
§iiphesiz a, Allah'm kitabm1 inkar etmi§tir. Fakat Allah Teala tevbeye 
muktedir k1lmad1k~a hi~ bir kul tevbe etmeye gil<;: ydiremez. Taberani, 
~a'bi kanahyla ~iiteyr ibn ~ekel'den rivayet ediyar ki a, ibn Mes'ud'u 
§byle derken i§itmhr Allah'm kitabmdaki en biiyiik ayet: «Allah, O'dur 
ki, kendisinden ba§ka hi<;: bir ilah yaktur.n (Bakara, 255) ayetidir. Kur'
an'da hay1r ve §erri eri<;:ak taplayan ayet de: «Muhakkak ki Allah; ada
leti, ihs9m emreder ... n (Nahl, 90) 9.yetidir. Kur'a.n'da en<;:ak ferahllg1 
ihtiva eden ilyet ise Ziimer suresindeki: «De ki: Ey kendi nefislerine 

. kar§l ol<;:iiyii a§an kullanm, Allah'm rahmetinden umidinizi kesmeyin ... n 
ayetidir. Allah'm kitabmdaki en §iddetli ayet ise: «Kim Allah'tan kar
karsa, ana bir <;lkl§ yalu ihsan eder ve ana beklemedigi yerden nz1k ve
rir.n (Talak, 2,3) 3.yetidir. Mesruk ana: Dagru soyledin, dedi. A'me§'in 
Ebu Said'den, anun da Ebu Kenud'dan rivayetine gore a, §byle demi§tir: 
Abdullah ibn Mes'ud insanlara va'zetmekte alan bir hik9 .. yeci (k1ssac1) 
ye ugrarm§tl. Ey (vaiz) ni<;:in insanlan iimitsizlige dii§iiriiyarsun? deyip 
sanra da: «De ki: Ey kendi nefislerine kar§l ol<;iiyii a§an kullanm, Al
lah'm rahmetinden umidinizi kesmeyin.n ayetini akudu. Bu haberi ibn 
Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 
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Allah'm Rahmetinden Umit Kesmeyi Yasaklayan Hadisler: 

imam Ahmed der ki: Bize Sureyc ibn Nu'man'm ... Enes ibn Ma
lik'den rivayetine gore; o, Allah RasUlu (s.a.)nu §Oyle buyururken i§it~ 
mi§ : Sizler, hatalanmz gokle yer aras1m dolduruncaya kadar hata et
seniz, sonra Allah'tan bagi§lanma dileseniz §tiphesiz Allah sizi bagi§
lar. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan (Allah) a yemin ederim ki, 
§ayet sizler hata etmemi§ olsaydlmz; Allah, hata edecek bir kavim ge
tirirdi de onlat Allah'tan bagi§lanma dilerler ve 0 da onlan bagi§lar
dl. Hadisi sadece ima,m Ahmed rivayet etmifti:,ir. 

imam Ahmed der ki : Bize isha,k ibn isa.'nm ... Ebu Eyyub el-En
sari (r.a.)den rivayetine gore; 0, ·vef9,tl Slrasmda §Oyle demi§ : Allah 
Rasulu (s.a .)nden i§itmi§ oldugum bir §eyi sizden gizlemi§tim. 0, §OY
le buyurdu: ~a yet siz gunah i§lememi§ olsaydm1z, §tiphesiz Allah Te
ala gunah i§leyecek bir kavim yarat1rd1 da onlan bagi§lardL Hadisi 
imam Ahmed bu §ekilde rivayet ediyor. Sahih'inde Muslim ve Tirmizi 
hadisi Kuteybe'den, o da Leys ibn Sa'd'dan rivayet etmi§tir. Aynca 
hadisi Muslim ba§ka bir §ekliyle Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi ka
nallyla .. . Ebu Eyyub'dan riv9,yetle tahric etmi§tir. im?lm Ahmed der 
ki: Bize Ahmed ibn Abdiilmelik el-Harrani'nin ... ibn Abbas'tan riva
yetine gore Allah Rasulu (s.a.): Gunahm keffareti pi§manllktlr, bu
yurmu§tur. Yine Allah Rasulu (s.a .) §Oyle buyuruyor: ~ayet sizler gu
nah i§lememi§ olsaydm1z, Allah Teala gunah i§leyecek ba§ka bir kav
mi getirir ve onlan bagi§lardl. Hadisi sadece imam Ahmed rivayet et
mi§tir. imam Ahmed'in oglu Abdullah der ki : Bana Abd'Ul-A'la ibn 
Hammad'm ... Ali ibn Ebu T:3Jib (r.a.)den rivayetine gore Allah Ra
sulti (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : ~uphesiz Allah fitneye duc;ar kahp da 
r;okc;a tevbe eden kulu sever. Hadisi bu §ekliyle tahric etmemi§lerdir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Abdullah ibn Ubeyd ibn 
Umeyr'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : iblis --Allah'm la'net
leri onun uzerine olsun-: Ey Rabb1m, §iiphesiz beni cennetten Adem 
yuzunden c;1kardm. Ben a,ncak Senin beni musallat k1lmanla onlara 
guc; yetirebilirim, demi§ti. Allah Teala : Sen onlara musallat k1lmdm, 
buyurdu. iblis; Ey Rabb1m, bana artlr, dedi de Allah TealiL Onun ne 
zaman bir c;ocugu olsa onun bir misli de senin ic;in dogacak, buyurdu. 
iblis: Ey Rabb1m, bana art1r, dedi. Allah Teal§, da: Onlarm gogusle
rini sizin ic;in meskenler k1ld1m, onlay;da kan yerine akacaksm1z, bu
yurdu. ~eytan : Ey Rabb1m, bana artlr, dedi de Allah Teala : Athlann 
ve adamlannla onlan kendine ·c;ek. Onlarm mal ve c;ocuklarmda on
lara ortak ol. Onlara vaadlerde bulun. ~eytanm onlara va'dedecegi, 
gurfudan ba§ka (aldatmadan ba§ka) bir §ey degildit, buyurdu. Hz. 
Adem ise : Ey Rabb1m, iblis'i benim uzerime musallat klldm, §tiphesiz 

• 
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ben ancak Seninle ondan korunabilirim, dedi. Allah Teala: Senin ne 
zaman bir c;:ocugun olsa onu kotU arkadal?lardan koruyacak birini g6-
revlendiririm, buyurdu. Hz. Adem: Ey Rabb1m, bana artlr, dedi de Al
lah TeaJa: iyilik, on veya daha c;:ok katld1r; kotuluk ise ya birdir veya 
onu silerim, buyurdu. Hz. Adem: Ey Rabb1m, bana artlr, dedi de Al· 
lah Teala: Ruh cesedde oldugu surece tevbe kap1s1 ac;:1ktlr, buyurdu. 
Hz. Adem'in: Ey Rabb1m, bana artir, demesi uzerine Allah Teala §6yle 
buyurdu : uEy kendi n~fislerine karl?l olc;:uyu al?an kullanm, Allah'm 
rahmetinden umidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah, butUn gunah
lan bagl§lar. (::linku 0, Gafur'dur, flahim'dir.)) 

Muhammed ibn ishfl.k der ki : Nati'in ... Hz. Orner (r.a.)den riva
yetine gore o, §Oyle anlatlyor : Bizler: Ba§lanna gelen bir musibetle Al
lah'! bilip tamd1ktan sonra klifre donenlerin ve boylece fitneye duc;:ar 
olanlarm Allah TeiUa ne tevbesini, ne fidyesini, ne de klifurden c;:ev
rilmesini kabul etmez, derdik. Boyleleri de bunu kendileri ic;:in sayler 
ve kabullenirlerdi. Allah Rasulu (s .a .) Medine'ye geldiginde; Allah Te
ala onlar hakkmda, bizim yukardaki sozumliz hakkmda ve onlann 
kendileri hakkmda soyledikl~ri ic;:in: uEy kendi nefislerine kar§l olc;:u
yu a§an kullanm, Allah'm rahmetinden umidinizi kesmeyin. Muhak
kak ki Allah, butUn gtinahlan bagl§lar. <;unku o, Gafur'dur, Rahim'
dir. Ve Rabb1mza yonelin. Size azab gelmeden once O'na teslim olun. 
Sonra yard1m edilmezsiniz. Siz farkmda degilken ans1zm azab gelmez
den once Rabbm1zdan size indirilen sozlin en glizeline uyun.n Ayetle
rini indirdi. Hz. Orner anlatmaya 1?6yle devam eder: Bu ayetleri kendi 
ellerimle bir sayfaya yazd1m ve (Mekke'de bulunan) Hi§am ibn As'a 
gonderdim. Hi§a,m der ki: Bu sayfa bana geldiginde Tuva vadisinde 
okumaya ba§lad1m. Bir yukan, bir a§ag1 gidip geliyor, yuksek sesle 
okuyor, hie;: bir §ey anlamlJordum. Nihf.l.yet: Ey Allah'1m, bana bunun 
anlayl§ml (bunu anlamay1) bah§et, dedim. Allah Teala J-><>nim kalbi
me ilha.m buyurdu ki bu ayet bizim hakklmlzda, bizim kendi kendimi
ze soylediklerimiz hakkmda ve bizim hakk1m1zda soylenenlere bir ce
vab olarak inzal olunmu~tur. Hemen deveme yoneldim, uzerine bin
dim ve Medine'de Allah Rasulu (s.a.) ne iltihi'lk ettim. 

Sonra Allah Teali'l, kullanm tevbede acele etmeye te§vikle: (lve 
Rabbm1za yonelin.n O'na teslim olun. Allah'a donun, Allah'a t~slimiy
yet gosterin. Bunu size azab gelmeden once yapm ki, sonra yard1m 
edilmezsiniz. Allah'm azab1 ve intika.m1 ba§lmza gelmeden once tevbe 
ve salih amellerd~ acele edin. uSiz farkmda degilken, (bilmediginiz ve 
hissetmeyeceginiz bir yerden) ansizm azab (ba§lmza) gelmezden on
ce Rabb1mzdan size indirilen sozun en glizeline (Kur'a.n-1 Azim'e) 
uyun. Ki§inin: Allah'a kar§l a§m gitmemden dolay1 vay bana, yaz1klar 
olsun, bana, diy~cegi gun gelmezden once ... n K1yamet gunu tevbe ve 
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Allah'a donu§ten mahrum olan gunahkar ki§i, kuvvetli bir hasret du
yarak (dunyada) Allah'a itaat eden ihlash, ihsan sahibi kimselerden 
dolay1 arzulayacakt1r. «Yaz1klar olsun bana, gen;ekten ben alaya alan
lardandim, diyecegi gun gelmezden once ... >> Ger~ekten benim dunya
daki amelim, sadece inanmayan, tasdik etmeyen alay edici kimsenin 
amelinden ibaretti. 

«Veya; Allah beni hidayete erdirseydi, ben de muttakilerden olur
dum, diyecegi gun. Yahut azab1 gordugu vakit: Ke§ki benim i~in bir 
donu§ daha olsayd1 da ihsf.m edenlerden olsayd1m, diyecegi gun .. . ll 
Yani ki§i o gun dunya yurduna geri ~evrilmi§ olmay1 ve boylece guzel 
ameller i§lemeyi temenni edecektir. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn 
Ebu Talha der ki : Allah TeiUa kullann soyleyeceklerini onlar soylemez
den once, i§leyecekleri amellerini o amelleri i§lemezden once haber ve
riyor ve §Oyle buyuruyor: «Haberdar olan gibi, kimse sana haber vere
mez.>> (Fatlr, 14), ((Ki§inin: Allah'a kar§l a§m gitmemden dolay1 vay 
bana, yaz1klar olsun; ger~ekten ben, alaya alanlardand1m, diyecegi 
giin gelmezden once. Veya; Allah beni hidayete erdirseydi, ben de mut
takilerden olurdum, diyecegi gun. Yahut azab1 gordiigu vakit : Ke§ki 
benim i~in bir donu§ daha olsayd1 d~ ihsan edenlerden olsayd1m, di
yecegi gun. ll Allah Teal§, haber veriyor ki onlar geri ~evrilmi§ olsa
lardl bile yine de hidayete eremezlerdi. Zira 0, §oyle buyuruyor: ((Eger 
geri donduriilselerdi yine kendilerine yasaklanan §eylere doneceklerdi. 
Dogrusu onlar, yalanc1lard1r. >> (En'am, 28) . · 

imam Ahmed der ki : Bize Esved'in . .. Ebu Hiirey~e (r.a.)den ri
vayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyuruyor: Cehennemlikler 
cennetteki yerlerini gorur ve : Ke§ki Allah beni hidayete . erdirseydi, . 
der, bu onun i~in bir hasret olur. Her cennetlik de ate§teki yerini go-· 
riir ve: Ya Allah beni hida.yete eri~tirmeseydi, der ve bu onun i~in bir 
§Ukiir olur. Nesei de hadisi Ebu Bekr ibn Ayya§- kanahyla riv·ayet et
mi§tir. 

Gunahkarlar dunyaya donmeyi temenni edip Allah'm ayetlerini 
tasdik edip Allah'm el~ilerine tabi olmad1klarmdan dolay1 hasretleri
ni dile getirince Allah Teala §oyle buyurur: ((Hay1r, sana ayetlerim gel
mi§ti de, onlan yalanlaml§, biiyukluk taslayarak kafirlerden olmu§
tun.» Ey yaptlklarma pi§man olan kulum, sana dunya yurdunda iken 
ayetlerim gelmi§ti, senin aleyhine huccetlerim dikilmi§ti de -sen onlar1 
yalanlami§, onlara tabi olmaktan yiiz ~evirerek biiyuklenmi§ ve on
ian inkar eden kafirlerden olmu§tun. 

T efsir , C: XIII ; F . 435 
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60 - Ve k1yamet gunu Allah'a kar~1 yalan uyduran

lann yuzlerinin simsiyah oldugunu gorursun. Mutekebbir 
i<;in cehennemde bir karargah olmaz olur mu? 

61 - Allah muttakileri, kurtulu~lanna sebep olan ile 
selamete erdirir. Onlara hi<; bir kotuluk gelmez ve uzul
mezler de. 

Yalan Uyduranlar 

Allah Tealil k1yamet gunu baz1 yuzlerin simsiyah, baz1lanmn da 
bembeyaz olacagm1 haber veriyor. Aynhk ve ihtilat ehlinin yuzleri 
kapkara olacak, ehl-i Sunnet ve 'l-Cem~atm yuzleri ise bembeyaz ola
caktir. Allah Teala burada ~oyle buyuruyor : (( Ve k1yamet gunu Allah'a 
kar~I (Allah'm ortaklan ve c;ocugu oldugu iddia.swla) yalan uyduran
larm (bu yalanlamalan ve iftiriUan yuzunden) yuzlerinin simsiyah 
oldugunu gorursiin. Mutekebbir ic;in cehennemde bir karargah olmaz 
olur mu?n Boyleleri ic;in cehennem bir hapishane olarak yetmez mi? 
Elbette onlara buyuklenmeleri, hakka boyun egmekten yuz c;evirmele
ri sebebiyle rusvayhk ve alc;altilma vard1r. ibn Ebu Hatim der ki: Bi
ze ibn Vehb'in karde~i oglu Ebu Ubeydullah'm ... Amr ibn ~uayb'dan, 
onun babasmdan, onun da dedesinden rivayetine gore Allah Rasulu 
(s.a.) ~oyle buyurmu~tur : Buyuklenenler kiy:3.met gunu insanlar ~ek

linde ve zerrelere benzer halde ha~rolunacaklard1r. Her bir alc;altllma 
onlan kaplayacak ve sonunda cehennemde en yahmh ate~ten Bols 
admdaki bir vftdide bulunan zind8.na girecekler. Orada irin balc;Igm
dan ibaret cehennemliklerin usfl .. resi onlara ic;ecek olarak sunulacak. 

(( Allah muttakileri, kurtulu~larma sebep olan (giizel amel) ile 
(Allah katmda onlar ic;in daha onceden yaz1lan saadet ve kurtulu~la) 
selamete erdirir. (K1yamet gunu) onlara hie; bir kotUlUk gelmez ve 
uzulmezler de. n 0 en buyuk korku bile onlan uzmez. Aksine onlar kor
kudan emniyyette, kotlilukten uzak, hayn umar durumdad1rlar. 
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62 - Her ~eyi yaratan Allah'tir ve her ~eye vekil O'dur. 
63 - Goklerin ve yerin anahtarlan O'nundur. Allah'1n 

ayetlerine kufredenler; i~te onlar husrana ugrayanlardlr. 
64 - De ki: Bana, Allah'tan ba~kas1na ibadet etmemi mi 

emredersiniz ey ·?ahiller? 
65 - Andolsun: sana da, senden oncekilere de vahyo

lunmu~tur ki: Eger Allah'a orta;k ko~arsan, ~uphesiz amel
lerin bo~a gider ve muhakkak husrana ugrayanlardan 
olursun. 

66 - Hay1r, yaln1z Allah'a ibadet et ve ~ukredenlerden 
ol. 

Allah Tei.Ua her §eyin yaratlClSl, Rabb1, sahibi ve onlarda tasarruf 
sahibi oldugunu haber veriyor. Her §ey O'nun idaresi, kahr u galebesi 
ve gozetimi altmdadl~ . <<Goklerin ve yerin anahtarlan O'nundur.n aye
tinde Mi.icahid der ki :. \ ( ...l;;JW.I ) kelim~si, Fars~a'da anahtarlar 
anlammad1r. Kat9.de, Ibn Zeyd ve Si.ifyan Ibn Uyeyne de boyle soy
lemi§tir. Si.iddi ise kelimeyi: Goklerin ve yerin hazineleri §eklinde a~lk
lar. Her iki gori.i§e gore ayeti §oyle anlayabiliriz: i~lerin dizginleri Al
lah'm elindedir. Mi.ilk ve hamd O'nundur. O'nun h~r §eye gi.ici.i ye-
er. Bu sebepledir ki: ((Allah'm ayetlerine (huccet ve bi.irhanlanna) 
·i.ifredenler ; i§te onlar hi.israna ugrayanlard1r.n buyurmu§tur. ibn Ebu 

Hatim burada gen;ekten garib bir hadis rivfl.yet ed~r ki Slhhatl da za-
n §i.iphelidir. Fakat biz yine de burada onun zikrettigi §ekilde kay

dedecegiz. 0, §Oyle diyor : Bize Yezid ibn Sinan el-Basri'nin M1s1r'da ... 
o~man ibn Afff.l.n (r.a.)dan rivayetine gore; o, Allah Rasuli.i (s.a.) ne 

GOklerin ve yerin anahtarlan O'nundur.n ayetinin tefsirini sormw~ 
Allah Rasuli.i : Ey Osman, bunu bana senden once hi~ kimse sor
dl, buyurup §Oyle devam etmi§: Bunun tefsiri §Oyledir: Allah'tan 
·a ilah yoktur. Allah, 0 en yi.icedir. Allah'1 tesbih eder, O'na ham- 9 
enm. Allah'tan bagl§lanma (magfiret) dilerim. Gi.i~ ve kuvvet, an-

• Allah iledir. 0 Evvel'dir, Ahir'dir, Zahir'dir, Batm'd1r. Hay1rlar 
un elindedir. Diriltir ve oldi.iri.ir. O'nnn her §eye gi.ici.i yeter. Ey 
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Osman, kim bu kelimeleri sabaha <;lktlgmda on kere soylerse; ona al
tl §ey verilir : Birincisi; iblis ve ordularmdan korunmu§ olur. ikincisi; 
ona bir kantar ecir ve miikafat verilir. U<;iinciisii; cennette onun i<;in 
bir derece yiikseltilir. Dordiinciisii; hurilerle evlendirilir. Be§incisi; 
onun yamba§mda on iki melek haz1r k1llmr. Altmc1s1; Kur'an, Tev
rat, incil ve Zebur'u okuyan kimseninki gibi ona ecir ve miikafat ve
rilir. Ey Osman, bunlarla beraber ona haccetmi§ de hacc1 kabul olun
mu§, umre yapml§ da umresi kabul olunmu§ kimsenin miikafati gibi 
miikafat vard1r. ~a.yet o giin oliirse, ona §ehid damgas1 vurulur. Ha
disi Ebu Ya'la el-Ma vs1li de Yahya ibn Hammad kanallyla yukardaki
ne benzer §ekilde rivayet etmi§tir. Bu da aym §ekilde garib olup bu ha
diste §iddetli bir miinkerlik vard1r. En dogrusunu Allah bilir. 

c<De ki: Bana, Allah 'tan ba§kasma ibadet etmemi mi emredersi
niz ey cahiller?n ayetinin niizUl sebebi olarak ibn Ebu Hatim ve ba§
kalan ibn Abbas'tan §i:iyle bir olay naklederler : Bilgisizlikleri nede
niyle mii§rikler Allah Rasulii (s.a.)nii kendi ilahlarma ibadete <;aglrdl
iar. ~ayet o boyle yaparsa, onlar da Ailah Rasulii ile birlikte onun ila
hma ibadet edeceklerdi. i§te bunun iizerine : «De ki : Bana, Allah'tan 
ba§kasma ibadet etmemi mi emredersiniz ey cahiller? Andolsun; sana 
da, senden oncekilere de vahyolunmu§tur ki: Eger Allah'a ortak ko§ar
san, §iiphesiz amellerin bo§a gider ve muhakkak hiisrana ugrayanlar
dan olursun.n ayetleri nazil oldu. Bu, Allah Teala!nm §U kavli gibi
dir: «Eger onlar da §irk ko§salardl, yapageldikleri §eyler bo§a <;1kardu 
(En'am, 88) . 

«Hay1r, (sen, seninle beraber olanlan ; sen ve sana tabi olarak se
ni tasdik edenler) yalmz Allah'a ibadet et ve §iikredenlerden ol, (iba
d.eti tek ve ortag1 olmayan Allah'a tahsis et.) ,, , 

67 - Onlar Allah'1 9an1na yara91r 9ekilde taniyamadi
lar. Halbuki k1yamet gunu butun yeryuzu O'nun avucun
dadir. Gokler de O'nun sag eliyle durulmu9tiir. 0, ko$tuk
lan ortaklardan munezzehtir, yucedir. 

Allah'• Y eterince Tammayanlar 

Allah Teala buyurur ki: Allah ile beraber bir ba~kasma tapmd1~- · 
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lan zamanda Allah'a §irk ko§anlar O'nu geregi gibi takdir edemedi
ler. Halbuki kendisinden daha buyugu olmayan en buyuktur 0. Her 
§eye gu<; yetirendir. Her §eye sahib oland1r ve her §ey O'nun kahr u ga
lebesi, kudreti altmdadlr Mudthid, ftyetin Kurey§ hakkmda nazil ol
dugunu soylerken; Suddi: O'nu geregi _gibi ta'zim etmediler. O'na ge
regi gibi ta'zimde bulunmad1lar, der. Muhammed ibn Ka'b da: ~ayet 
O'nu geregi gibi takdir etmi§ olsalard1, O'nu yalanlamazlard1, der. ibn 
Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, «Onlar Allah'1 §anma yara§lf 
§ekilde tamyamad1lar.n ayeti hakkmda §6yle der: Onlar; Allah'm ken
dilerine gii<; yetirebilecegine inanmayan kaJirlerdir. Her kim, Allah'm 
her §eye gu<; yetirici olduguna iman etmi§se; o, Allah'! geregi gibi tak
dir etmi§tir. Her kim de buna inanmamv~sa, Allah'1 geregi gibi takdir 
edememi§tir. Bu ayet-i kerime ile ilgili bir<;ok hadis varid olmu§tur. 
Bu ve benzeri ayetlerde ta'kib edilecek yol Selef'in yoludur ki; o da, 
bu ayetleri keyfiyyeti ara§tlnlmadan ve tahrif etmeksizin oldugu hal
de kabul edip iman etmektir. 

Buhari, <<Onlar Allah'1 §amna yara§lf §ekilde tamyamad1lar.)) aye
tinde der ki: Bize Adem'in .. . Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gj
re; o, §6yle demi§tir : Allah Rasulu (s.a.)ne bir haham gelip : Ey Mu
hammed, biz (Tevrat'ta) buluyoruz ki; Allah Teala gokleri bir parmak, 
yeryuzunu bir parmak, aga<;lan bir parmak, su ve toprag1 bir parmak, 
diger yaratlklan da bir parmak uzerinde tutacak ve: Ben krallm, bu
yuracak, dedi. Allah Rasulu (s.a.), bu hahamm sbzlerini tasdik ma
kammda olmak uzere az1 di§leri gorununceye kadar tebessum buyura
rak, <<Onlar Allah'1 §amna yara§lr §ekilde tamyamad1lar.• Halbuki klya
met gunu butiin yeryuzu O'nun avucundad1r ... n ayetini tilavet buyur
du. Buhari hadisi Sahih'inin ba§ka yerlerinde de rivayet etmi§tir. Ay
nca imam Ahmed, Muslim ve Sunen'lerinin tefsir bolumlerinde Tir
mizi ve Nesei hadisi Stileyman ibn Mihran el-A'me§ kanallyla ... ibn 
Mes'ud (r.a.) dan yukardakine benzer §ekilde rivayet etmi§lerdir. 

imam Ahmed'in Ebu Muftviye kanallyla ... Abdullah ibn Mes'ud 
(r.a.)dan _rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : Kitab ehlinden birisi Hz. 
Peygamber (s.a.)e geldi ve : Ey Ebu'l-Kas1m, Allah'm yaratlklan bir 
parmag1 gokleri bir parmag1, yeryuzunu bir parmag1, aga<;lan bir par
magi, toprag1 da bir parmag1 uzerinde ta§1yacag1 haberi sana ula§tl 
m1? diye sordu. Allah Rasulu (s.a.) o kadar tebessum buyurdu ki, az1 
di§leri gorundti. Allah TeaJa da ayetin sonuna kadar olmak uzere : 
Onlar Allah'1 §anma yara§lr §ekilde tamyamad1lar . .. n ayetini inzal 

buyurdu. Hadisi Buhari, Muslim ve Nesei muhtelif kanallardan olmak 
Lizere A'me§'den bu §ekilde rivayet etmi§lerdir. imam Ahmed der ki: 
Bize Htiseyn ibn Hasan el-A§kar'm ... ibn Abbas'tan rivayetinde o, §6y
Ie anlat1yor : Allah RasUlu (s.a.) otururken bir yahudi kendisine ug-
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rad1 ve §oyle dedi: Ey Ebu'l-Kas1m, Allah Teala'mn gogii §Unun -i§a
ret parmagm1 i§aret etti-, yeryiiziinii §Unun, daglan §Unun, yaratlk
lan da §Unun -her birisini soylerken bir parmagma i§aret ediyordu
lizerinde k1lacag1 giin hakkmda ne dersin? Bunun iizerine Allah Te
ala: «Onlar Allah'1 §amna yara§lr §ekilde tamyamad1lar ... » ayetini in
dirdi. Hadisi Tirmizi de Tefsir babmda Abdullah ibn Abdurrahman 
ed-Darimi kanallyla ... Ebu Duhft Miislim ibn Subeyh'ten rivayet et-

. mi§, sonunda §Oyle demi§ti: Hasendir, sahihtir, garibdir. Sadece bu 
kanaldan rivayetini bilmekteyiz. 

Buhari §oyle diyor: Bize Said ibn Gufeyr'in ... Ebu Hiireyre (r.a.)' 
den rivayetine gore o, Allah Rasulii (s.a.)nii §oyle buyururken i§itmi§: 
Allah Teala yeryiiziinii avucu i\!ine alacak, gogii kudret eliyle diirecek, 
sonra da: Hiikiimdar Benim, yeryiiziiniin krallan nerede? buyuracaktlr. 
Hadisi bu kanaldan sadece Buhari rivayet etmi§tir. Muslim ise hadisi 
ba§ka bir kanaldan rivayet eder. Ba§ka bir yerde Buhari der ki: Bize Mu
kaddem ibn Muhammed'in ... ibn Orner' den, onun da Allah RasUlii (s.a.)' 
nden rivayetine gore o, §oyle buyurmu§: ~iiphesiz Allah Teala yeryii
ziinii k1yamet giinii bir parmak iizerinde avucuna alacak, gokler sag 
elinde olacak, sonra da: Ben, hiikiimdanm, buyuracaktlr. Hadisin bu 
kanaldan rivayetinde Buhari yine tek kalml§tlr. Muslim ise hadisi yi
ne ba§ka bir kanaldan riva,yet ediyor. imam ~hmed de hadisi ba§ka 
bir kanaldan, ba§ka laflzlarla ve bu ifadelerinden daha geni§, daha 
uzun bir §ekilde riva.yetle der ki: Bize Affan'm ... ibn Orner' den riva
yetine gore Allah Rasulii (s.a.) bir giin minber iizerinde «Onlar Allah'1 
§amna yara§lr §ekilde tamyamad1lar. Halbuki k1yamet giinii biitiin 
yeryiizii O'nun avucundad1r. Gokler de O'nun sag eliyle diiriilmii§tiir. 
0, ko§tuklan ortaklardan miinezzehtir, yiicedir.)) ayetini okumu§ ve 
ellerini one, arkaya dogru hareket ettirerek §6yle buyurmu§: Rab Te
ala yiice zatlm temcid edip overek: Ben Cebbar'1m, Ben Miitekebbir'
im, Ben Melik'im, Ben Aziz'im, Ben Kerim'im, buyuracak. Minber Al
lah Rasulii (s.a.) nil oyle bir sarstl ki biz: Herhalde onu yiiziistii iize
rinden atacak, dedik. Hadisi Muslim, Nesei ve ibn Mace de Abdiilaziz 
ibn Ebu Hazim'den rivayet etmi§lerdir. Muslim §U ilaveyi getirir: Ya'
kub ibn Abdurrahmah kanallyla ... , ibn Orner' den hadisin bir benzeri 
rivayet edilmi§tir. Miislim'in bu Pa.diSi · Ubeydull?.h ibn Miksem'den 
rivayetinin la.fz1 §oyledir: Ubeydullah· i.bn. Mikseni, Abdullah ibn 
Omer'in Hz. Peygamber (s.a.)i aniatrrken nas.1l .davrand1gma bakiyor-

. mu§. Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyun;nu§ . Ali.a(i ::i"eal8.'~gokleri ve yer
leri avucuna allr ve: Ben htikiimdanm, ·bri.yurur.' Allah Hasul\.i .burada 
parmaklanm kapatlp a\!1yor ve: Ben htikiimdanm, buyuruyormu§. ibn 
Orner bu arada bir de minbere bakml§ ki sanki alt tarafmdan bir §ey 
minberi sars1yor. Kendi kendine §6yle demi§~ Yoksa §U Allah Rasulti 

c 
c 
l 
c 
r 
d 
d 
0 

A 



Ztimer, 67) HADISLERLE KUR'AN-I KERtM TEFStRi 6951 

(s.a.)nii iizerinden dii§iirecek mi? Bezzar der ki: Bize Siileyman ibn 
Seyf'in ... Abdullah ibn Omer'den rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) 
minber iizerinde <<Onlar Allah'1 §anma yara§lr §ekilde tamyamad1lar.ll 
ayetini okumU§ da «0, kO§tUklan ortaklardan miinezzehtir, yiicedir.ll 
k1smma gelince minber lie; defa gidip gelmi§. Hadisi imam Haf1z Ebu'l
Kaslm et-Taberani de Ubeyd ibn Umeyr kanallyla Abdullah ibn Amr'
dan rivayet etmi§ ve sahih oldugunu soylemi§tir. 

Taberani, el-Mu'cem el-Kebir'inde der ki: Bize Abdurrahman ibn 
Muaviye'nin ... Cerir'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) ashabm
dan bir gruba: Size Ziimer suresinin sonundan baz1 a.yetler okuyaca
glm. ic;inizden kim (ben bu ayetleri okuyunca) aglarsa; cennet ona 
vacib olur, buyurup «Onlar Allah'1 §fmma yara§lr §ekilde tamyamadt
lar ... ll fl.yetinden itibaren surenin sonuna kadar tilavet buyurdular. 
Bizden kimisi aglad1, kimisi de aglamadl. Aglamayanlar: Ey Allah'm 
elc;isi, aglamak ic;in kendimizi zorlad1k, fakat aglayamad1k, dediler. 
Allah Rasulii: Size bu ayetleri tekrar okuyacag1m, kim aglamaz ise, 
hie; olmazsa aglar goriinsiin, buyurdu. Bu, gerc;ekten garib bir hadis
tir. Bundan daha garibi yine Taberani'nin el-Mu'cem el-Kebir'inde ri
vayet etmi§ oldugu §U hadistir: Bize Hao§im ibn Zeyd'in ... Ebu Malik 
el-E§'ari'den rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurm~§tur: 
~iiphesiz Allah Teala §Oyle buyuruyor: Uc; §ey vard1r ki; bunlan kul
lanmdan gizledim. Bir kimse onlan gorecek olursa bir daha ebediy
yen kotiiliik i§lemez: Ortiimii ac;m1§ olsayd1m Beni goriir ve nihayet 
kesin olarak inamr, yaratlklanma yoneldigim zaman onlara nas1l dav
ranacaglml bilirdi. Ben gokleri, sonra da yerleri avucuma ald1m, sonra 
da: Ben Melik'im, Benim dl§lmdaki miilk sahipleri kimlerdir? buyur
dum. Sonra onlara cenneti, cennette onlar ic;in haz1rlam1§ oldugum 
her bir hayn gosteririm de buna kesin olarak inamrlar. Yine onlara 
cehennemi ve orada onlar ic;in haz1rlam1§ oldugum kotiiliikleri goste
ririm de kesin olarak inamrlar. Fakat Ben kasden bunlan kullanm
dan gizledim ki bakay1m nas1l amellerde bulunacaklar bileyim, sonra 
da bunu onlara beyfm ettim, buyurdu. Bu hadisin isnad1 miitekarib 
olup birc;ok hadislerin rivayet olundugu bir niishadad1r. En dogrusunu 
Allah bilir. 

+ 
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¢ts~~r~) 
68 - Ve Sur'a uflenmi~tir. Artlk Allah'1n diledigi bir 

yana, goklerde olanlar ve yerde olanlar bayg1n du~mu~
tur. Sonra on a bir daha uflenmis ve bir de bakacaks1n ki 
ayakta bak1n1p duruyorlar. 

69 - Yer, Rabb1n1n nuru ile ayd1nland1, kitab konuldu, 
peygamberler ve ~ahidler getirildi. Onlara haks1zhk yapll
madan aralannda hak ile hukmolundu. 

70 - Her ki~iye ne yaptlysa eksiksiz odendi. Ve Allah 
onlann yaptiklann1 en iyi bilendir. · 

Sur'a Uflendigi Gun 

Allah TeiUa ktyamet gi.ini.ini.in korkulanm, o gi.inde olacak bi.iyi.ik 
ayetler ve korkunc; sarsmtllan haber veriyor. «Ve Sur'a i.iflenmi§tir. 
Artlk Allah'm diledigi bir yana, gbklerde olanlar ve yerde olanlar bay
gm dil§mil§tilr.H :lyetinde sbzkonusu edilen i.ifi.irme, ikinci i.ifi.irme olup 
bu Allah'm diledikleri mi.istesnfl olmak i.izere gbkler ve yer halkmdan 
diri olan herkesin blecegi i.ifi.irmedir. Bu, me§hur Sur hadisinde geni§ 
bic;imde ac;Iklanml§tlr. Sonra kalanlarm ruhlan da kabzolunacak ve 
bleceklerin sonuncusu blum melegi olacaktlr. Bbylece Evvel, devamll
hgi ve bakf.ts1 ile Ahir, Baki, Hayy ve Kayyum olan Allah tek kalacak, 
i.ic; kere: «Bugi.in mi.ilk kimindir? H diye soracak, sonra bu sorusuna biz
zat kendisi cevab vererek : «Vahid, Kahhar olan Allah'md1r.)) (Gatir, 
16) buyuracaktlr. 0 Vahid ve Kahhar olan Allah ki tektir, her §eyi 
kahr u galebesi altma alml§tlr, her §eyin yok olmasma hi.ikmetmi§tir. 
Sonra dirilteceklerinin ilki israfil olacak, ona ikinci bir sefer Sur'a 
i.ifi.irmesini emredecektir. Bu, diriltilme nefhas1 olan i.ic;i.inci.i i.ifi.irme
dir. Allah Teala. buyurur ki : «Sonra ona bir daha i.iflenmi§ ve bir de 
bakacaksm ki ayakta bakmrp duruyorlar. )) Kemik ve un-ufak olduk
tan sonra onlarm, diriler olarak ayakta bak1mp durduklanm gbrecek
sin. Onlar dirilmi§ler, k1yflmet gi.ini.ini.in korkularma bakmaktad1rlar. 
Nitekim ba§ka a.yetlerde §byle buyrulur : «Dogrusu bir tek c;1ghk yete
cektir. Hepsi hemen bir di.izli.ige dbki.ilecektir.H (Naziat, 13- 14), «0, sizi 
c;agird1g1 gi.in; hamdederek dav.etine uyarsm1z. Ve c;ok az kalm1§ oldu
gunuzu zannedersiniz. )) (isr~ , 52), «Gbgi.in ve yerin O'nun emri ile ayak
ta durmas1 da yine O'nun ayetlerindendir. Sonra sizi bir c;agirmaya
gbrsi.in, hemen c;Iklverirsiniz.)) (Rum, 25) . 
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imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer'in ... Ya'kub ibn 
As1m ibn Urve ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, §Oyle anlatml§: Bi
risinin Abdullah ibn Amr'a: Sen, k1yamet §Oyle §Oyle kimselere kopa
cak, diyormu§sun, oyle mi? diye sordugunu i§ittim. Abdullah ibn Amr: 
Bir daha hie; bir §eyi size rivayet etmemeye niyyet etmi§tim. Ben: Az 
zaman sonra biiyiik bir i§ goreceksiniz, demi§i~dir, deyip §Oyle devam 
etti: Allah Rasulii (s.a.) buyurdu ki: Ummetim ic;inde Deccal c;1k1p 
k1rk (1) kalacak. -Bilmiyorum ki k1rk giin, veya k1rk s~ne, veya k1rk 
ay, veya k1rk gece- Allah Teala pe§inden Meryem Oglu isa'y1 diril
tecek. 0, Urve ibn Mes'ud es-Sekafi gibidir. Allah TeaJfl, onu galib kl
lacak ve Deccal'i helak buyuracaktlr. Sonra insanlar bunu ta'kiben 
yedi sene kalacaklar ki, iki ki§i arasmda dii§manllk olmayacak. Sonra 
Allah Teala ~am tarafmdan soguk bir riizgar gonderecek de kalbinde 
zerre ag1rllg1 iman olan hie; kimseyi b1rakmay1p ruhunu kabzedecek. 
Hatta onlardan birisi bir dagm ortasmda bile olsa riizgar oraya girip 
onun ruhunu kabzedecek. Allah Rasulii (s.a.)nden §Oyle i§ittim: in
sanlarm en kotiileri, kotiiliikleri i§lemede ku§ hafifliginde ve y1rtlc1 
hayvanlarm rii'yalan gibi olacaklar. Hie; bir iyiligi bilmeyecek, hie; bir 
kotiiliigii ho§ kar§llamamazllk etmeyecekler. ~eytf.m onlarm kar§Isma 
c;1k1p: Bana icabet etmeyecek misiniz? deyip putlara tapmmalan:m 
emr'P.decek de onlar putlara tapmacaklar. Onlar bu haldelerken nzlk
lan bol bol gelecek, ya§antllangiizel olacakt1r. Sonra Sur'a iifiiriilecek 
de onu i§iten hie; kimse kalmay1p Sur'a kulak kesilecek. Sur'u ilk i§ite
cek olan kimse, havuzunu SlVamakta olan birisi olacak ve bay1llp dii
§ecek. Sonra bay1llp dii§meyen hie; kimse kalmayacak. Daha sonra Al
lah Teala ince ince yagan bir yagrnur gonderecek de insanlann cesed
leri bu yagmurla bitecek (bitki gibi bitecek) ler. Sonra diger bir kere 
Sur'a ufiiriilecek de bir de bakacaksm onlar kalkml§lar bakm1p duru
yorlar. Daha sonrE..: Ey insanlar, Rabb1mza geliniz: ((Onlan durdurun, 
§iiphesiz onlar sorumludurlar.n (Saffat, 24) denilecek. Daha sonra da: 
Cehenneme gidecel~leri aymp c;1karm, denilecek. Kac;? diye sorulacak 
da: Her bin ki§iden dokuz yiiz aoksan dokuz, denilecek. i§te o giin c;o
cuklarm sac;lan agaracak ve bald1rlar s1vamp ac;1ga c;1kacak. Hadisi 
Sahih'inde sadece Muslim tahric etmi§tir. Buhari der ki: Bize Orner 
ibn Hafs'm ... Ebu Hiireyre'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den ri
vayetine gore: iki iifiirme aras1 k1rktlr, buyurmu§tU. Ebu Hiireyre'yi 
dinleyenler: Ey Ebu Hureyre, k1rk giin mii? diye sordular da o: i§itme
digim bir haberi size nakledemem, dedi. Onlar: K1rk sene mi? diye 
sordular, aym cevab1 ald1lar. K1rk ay m1? sorulanna da Ebu Hiireyre 
aym cevab1 verip §Oyle deva.m etti: Ucbu zeneb kemigi dl§mda insanm 
her §eyi c;iiriiyecektir. Yaratlll§ ondan birle§tirilip toplanacakt1r. 

Ebu Ya'la:mn Yahya ibn Main kanallyla ... Ebu Hiireyre'den, onun 
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da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore; o, §byle buyurdu: Cibril 
(a.s.)e «Ve Sur'a uflenmi§tir. Artlk Allah'm diledigi bir yana, gokler
de olanlar ve yerde olanlar baygm dti§mti§tUr.)) ayetini sorarak: Allah'
m, bay1hp dti§melerini dilemedikleri kimlerdir? dedim. Onlar §ehidler
dir, deyip §Oyle devam etti: Onlar Allah'm Ar§'mm c;evresinde kihc;la
nm ku§anmi§ halde iken k1yamet gunu melekleri onlan yakuttan soy
lu develer uzerinde mah§ere getirecekler. Bu develerin uzerlerindeki 
orttiler ipekten daha yumu§aktlr. Bu develer ad1mlanm insanm goz
lerir1in ula§abilecegi en uzak noktaya atarlar. Onlar cennette yurur
lerken bu uzun gezinti suresince: Bizi Rabb1m1za gotUrun de yaratik
lan arasmda nas1l hukum verdigine bakahm, diyecekler ve Benim ila
hlm onlara gtilecek. Allah bir kula bir yerde gtildugu zaman biliniz ki 
ana hesab (hesaba c;ekilme) yoktur. ismaJl ibn Ayya§'m §eyhi di§m
da bu hadisin isnadmm butUn ravileri guvenilir kimselerdir. ismail 
ibn Ayya§'m §eyhi ise bilinmemektedir. En dogrusunu Allah bilir. 

K1yamet gunu hukumleri ay1rmak uzere Allah Teala, yaratlklan
na tecelli buyurdugu zaman yer, Rabbmm nuru ile aydmland1, amel 
kitablan konuldu, ummetlerine Allah'm mesajlanm teblig ettiklerine 
dair §ehadette bulunmak uzere peygamberler, kullarm hay1r veya §er 
amellerini kaydeden meleklerden §ahidler getirildi. «Onlara haks1zhk 
yap1lmadan aralarmda hak ile hukmolundu.n Allah Teala ba§ka ayet-i 
kerime'lerde: «Biz, k1yamet gunu adalet terazileri kuranz. Hie; bir kim
se hie; bir §eyle haks1zhga ugrat1lmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa 
yap1lam ortaya koyanz. Hesab gorenler olarak da Biz yeteriz.» (Enbi
ya, 47), «Allah; §Uphesiz zerre kadar haks1zhk yapmaz. Zerre kadar 
iyilik yap1lsa onu kat kat arttmr. Ve kendi katmdan buyuk bir muka
fat verir.)) (Nis9., 40) buyururken, bu sebeple burada da §Oyle buyur
maktadir: «Her ki§iye (hay1r veya §er olarak) ne yaptlysa eksiksiz 
odendi. Ve Allah onlarm yaptlklanm en iyi bilendir.» 
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71- Kufredenler boluk boluk cehenneme suruldu. 
Oraya vard1klannda kap1lan a~:ald1 ve bekc;ileri onlara de
diler ki: ic;inizden, size RabbllllZlll ayetlerini okuyan ve bu
gune kavu~acag1n1z1 ihtar eden elc;iler gelmedi mi? Onlar 
da: Evet, dediler. Fakat azab sozu kufredenlerin uzerine 
hak oldu. 

72 - Onlara denildi ki: ic;inde temelli kalacag1n1z ce
. hennemin kap1lanndan girin. Buyuklenenlerin durag1 ne 
kotudur. 

Cehennem'e Siiriilenler 

Allah Teala bahts1z ·kafirlerin durumunu ve cehenneme nas1l su
riileceklerini haber veriyor. Onlar §iddetli ve hakaretamiz bir surtilu§
le, tehdid ve vaidlerle ate§e suruleceklerdir. Nitekim ba§ka bir ayet-i 
kerime'de: «0 gun cehennem ate§ine itildik<;e itilirler.>> (Tur, 13) buy
rulur ki, onlar susuzluktan yamp kavrulmu§ bir halde ate§e atllacak
lardlr. Yine ba§ka bir ayet-i kerime'de de §6yle buyrulur: uMuttaki
leri o gun Rahman'm huzurunda, O'na gelmi§ konuklar olarak topla
nz. Mucrimleri de suya gotiirur gibi cehenneme sureriz. n (Meryem, 
85-86). Onlar bu durumda sag1r, dilsiz ve kor olacaklard1r. Onlardan 
kimisi yuzii uzere surunur halde yuruyecektir. «Biz, onlan k1yamet 
gunti. korler, dilsizier ve sag1rlar olarak yuzustU ha§redecegiz. Yurdlan 
cehennemdir. 0 ne zaman sonmeye yuz tutsa, hemen alevini arttm-
nz.» (isra, 97). · 

Cehenneme vard1klarmda, miicerred oraya ula§malan ile azabm 
<;abukla§tmlmasl i<;in kap1lan hemen a<;1ld1 ve son derece sert tabiat
h, gu<;lii kuvvetli zebanilerden ibaret cehennemin bek<;ileri onlan azar
layarak ve su<;layarak dediler ki: Kendileriyle konu§abilesiniz ve on
lardan Allah'm §eriatlanm alas1mz diye i<;inizden, kendi cinsinizden 
size :Rabb1mzm ayetlerini okuyan, size getirdiklerinin . ve davet ettik
lermin s1hhatma del~Jet eden burhanlar ve huccetler koyan, bugune 
kavu§acagm1z1 ihti'i..r eden, bu gunun kotiilugiinden sizi sakmd1ran el
-;iler gelmedi mi? Kafirler de on lara: Evet, bize geldiler ve bizi uyar
dllar, bizim aleyhimize huccet ve burhi'i,nlar koydular, fakat azab so
zu kufredenlerin uzerine hak oldu, dediler. Dediler ki: Fakat biz, bi
zim hakk1m1zda daha onceden yaz1lan ve hakdan bi'i,tlla donu§umuz 
sebebiyle hak ettigimiz mutsuzluk dolay1s1yla onlan yalanlad1k ve on
lara muhalefet ettik. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de 
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onlarm durumunu §byle haber verir: «ic;:ine her bir topluluk atlldlgm
da, bekc;:ileri onlara sorar : Size bir uyanc1 gelmemi§ miydi? Onlar: 
Evet; dogrusu bize bir uyanc1 geldi, fakat biz yalanlad1k ve dedik ki: 
Allah hie; bir §ey indirmemi§tir. Siz buyuk bir sap1kllk igindesiniz, der
ler. Eger kulak vermi§ veya akletmi§ olsayd1k, bu g1lgm alevli cehen
nemlikler arasmda bulunmazd1k, derler. Gun8.hlanm itiraf ederler. 
Yak olsun g1lgm alevli cehennem ashil b1n (Mtilk, 8-11). 

«Onlara denildi ki : ic;:inde temelli kalacagm1z cehennemin kapl
larmdan girin.n Onlan her goren ve durumlanm bilen, azaba muste
hak olduklarma §ehadet edecektir. Bu sebepledir ki buradaki soz be
lirli bir kimseye isnftd edilmemi§ ve butun yarat1klann adil ve yaptlk
larmdan haberdar alan Allah'm htikmu ile onlarm bu durumlanna 
mustehak olduklanna §ahid olacagma delalet etsin diye mutlak ola
rak b1rak1lml§tlr. Bu sebeph Allah Teal9 : «Onlara denildi ki: ic;:inde 
temelli kalacagm1z, (asla g1kamayacagm1z ve sizin ic;:in son bulmaya
cak) cehennemin kap1lanndan girin. Buyuklenenlerin durag1 ne ko
tudiir. n buyurmu§tur. Yani dtinyadaki btiytiklenmeniz hakka tabi ol
maktan imtina etmeniz , sebebiyle varacagm1z ve kalacagm1z yer ne 
kotudur. Sizi ic;:inde bulundugunuz bu duruma getiren haliniz ve ne
tice olarak varacagm1z yer ne kotudur . 
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73 - Rablanndan sak1nanlar ise fevc fevc cennete 
goturulduler. Oraya vanp da kap1lan a<;1hnca, bek<;ileri 
onlara dediler ki: Selam olsun size. Ho~ geldiniz. Temelli 
olarak girin buraya. 

74 - Onlar da dediler ki: Bize vaa:dinde sad1k olan ve. 
bizi yeryuzune varis k1lan Allah'a hamd olsun. Cennette 
istedigimiz yerde oturabiliriz. <;ah~anlann ecri ne de gu
zeldir. 

Fevc Fevc Cennete Gotiiriilenler 

Bu ayetlerde de soylu develer i.izerinde cennete dogru gottirtilen 
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mutlu ve inanan ki§ilerin durumu haber veriliyor. Onlar once Mukar
rebun, sonra iyiler, sonra onlan ta'kib edenler, sonra onlan ta'kib 
edenler olarak fevc fevc, boluk boluk cennete goturuleceklerdir. Her 
bir grup, kendilerine uygun du§en grupla beraber olacaktlr. Peygam
berler peygamberlerle, s1ddikler benzerleriyle, §ehidler benzerleriyle, 
aJimler aknlnlanyla, her Sllllf diger bir Sllllfla, her bir zumre birbiri
ne uygun kimselerden mute§ekkil olarak cennete goturulecekler. 

«Oraya vanp da kap1lan ac;1lmca ... » Smlt'1 gec;tikten sonra cen
netin kap1lanna ula§acaklar. Cennet ile cehennem arasmda bir kopru
de tutularak dunyada iken aralannda vuku' bulmu§ haks1zhklardan 
dolay1 aralannda k1sas yap1lacak. Nihayet tertemiz olduktan sonrad1r 
ki cennete girmelerine izin verilecektir. Sur hadisinde de belirtildigi 
uzere mu'minler, cermetin kap1lanna ula§tlklan zaman, kendilerinin 
cennete girmeleri ic;in kimin izin isteyecegi konusunda mu§avere ede
cekler; once Adem'e, sonra s1ras1yla Nuh, ibr9.him, Mus9., isa ve en 
sonunda da Hz. Muhammed (s.a .)e gelecekler. Nitekim Allah Teala'
dan gelip aralannda huki.l.m vermesi hususunda Arasihta iken Allah'a 
kendileri ic;in §efaatta bulunacak kimseyi aramalan meselesinde yap
tlklan gibi. Bu; her yerde Hz. Muhammed (s.a.)in diger insanlardan 
ustiinlugunun ortaya <;1kanlmas1 ic;indir. Muslim'in Sahih'inde Enes 
(r.a .)den rivayetle sabit olduguna gore, Allah Rasulu (s.a.) §6yle bu
yurmu§tur: Cennette ilk §efaat edecek olan benim. Muslim'in lafzm
da §U k1s1m da vard1r: Cennetin kap1sm1 ilk c;alacak olan da benim. 

imam Ahmed'in Ha§im kanahyla ... Enes ibn Malik · (r.a.)den ri
vayetine gore, Allah Rasulu (s.a .) §Oyle buyurmu§tur: K1yamet gunu 
cennetin kap1sma gelip ag1lmasm1 isteyecegim. Cennetin bekc;isi: Sen 
kimsfn? diye soracak. Ben : Muhammed'im, diyecegim. Senden once 
kimseye ac;mamakla emrolundum, diyecek. Hadisi Muslim de Am.r en
Nakld ve Zuheyr ibn Harb kanahyla ... Enes'ten rivayet etmi§tir. Yine 
imam Ahmed der ki : Bize Abdurrezzak'm ... Ebu Hi.ireyre'den rivaye
tine gore Allah Rasulu (s .a.) §oyle buyurmu§tur: Cennete girecek ilk 
zumrenin suretleri, aym · ondordiincu gecesindeki ay §elclindedir. On
tar cennette tukurmeyeceklerr sumkurmeyecekler ve buyuk abdest 
bozmayacaklard1r. Kablan vs. "taraklan altun ve gumu§tiir. Buhurdan
llklan od buhuru doludur. Terleri misktir. Onlardan her birinin iki e§i 
vard1r. Bu e§lerin bald1r kemikleri guzelliginden otiiru etlerinin ardm
dan gorulecektir. Aralarmda anla§mazhk ve du§manhk yoktur. Kalb
leri, bir tek kalb gibidir. Sabah ak§am Allah'1 tesbih edeceklerdir. Ha
disi Buhari, Muhammed ibn Muk~Uil'den, o ise ibn Mubarek'den ri
vayet etmi§tir. Muslim de aym hadisi Muhammed ibn Rafi' kanahy
la .. . Ebu Hiireyre'den o da Allah Rasulu (s.a.)nden rivayet etmi§tir. 

Haf1z Ebu Ya'la der ki : Bize li:bu Hayseme'nin ... Ebu Hureyre'den 
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rivayetine gore, Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurdu: Cennete girecek 
ilk zumre, aym ondorduncu gecesindeki ay §eklindedirler. Onlan ta'
kib edenler, parlakhkta gokteki en parlak y1ld1zm l§lgl gibidirler. On
lar ku9uk ve buyuk abdest bozmayacaklar, tukurmeyecekler ve sumuk
leri de olmayacakt1r. Taraklan altun, terl~ri misk buhurdanllklan od 
buhuru doludur. E§leri hurilerdir. Huylan bir tek ki§inin huyu gibidir 
ki, babalan Adem suretindedirler. Uzunluklan altml§ kula~tlr . Hadisi 
Buhari ve Muslim de Cerir kanallyla tahric etmi§lerdir . 

Zuhri'nin Said'den, onun Ebu Hureyre (r.a.)den, onun da Allah 
RasulU (s.a .)nden rivayetine gore Efendimiz §Oyle buyurmu§: Cennete 
ummetimden yetmi§ bin ki~ilik bir zumre girecek; onlann yuzleri, par
lakllkta aym ondorduncu gecesindeki aym parlakhg1 gibidir. Ukka§e 
ibn Mihsan kalk1p : Ey Allah'm el9isi; Allah'a dua et de beni onlardan 
k1lsm, dedi. Allah Rasulu : Ey Allah'1m, Ukka§e'yi onlardan k1l, diye 
dua buyurdu. Sonra ens~r'dan birisi kalk1p : Ey Allah'm elgisi, Allah'
m beni onlardan k1lmas1 igin dua buyur, dedi de Allah Rasulu (s.a.): 
Ukka§e bu hususta senden once davrand1, buyurdu. Hadisi Buhari ve 
Muslim tahric etmi§lerdir. Yetmi§ bin ki§inin cennete hesabs1z olarak 
girecegine d~ir hadisi Buhari ve Muslim; ibn Abbas, Cabir ibn Abdul
lah, imran ibn Husayn, ibn Mes'ud, Rifaa ibn Urabe el-Cuheni ve Mih
san k1z1 Ummu Kays'tan rivayet etmi§lerdir. Yine Buhari ve Muslim'
in Ebu H~zim'den, onun da Sehl ibn Sa'd'dan rivayetine gore Allah 
Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Ummetimden yetmi§ bin -veya ye
di yuz bin- ki§i cennete birbirlerine tutunmu§ olarak girmeye ba§la
yacak, nihayet. ilkleri ve sonunculan cennete girecek. Yuzleri, aym 
ondorduncu gecesindeki aym suretindedir. Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe'
nin ismail ibn Ayyft§'dan, onun Muhammed ibn Ziyad'dan, onun da 
Ebu Umame el-Bahili!den rivayetine gore; o, Allah Rasulu (s.a .)nu 
§Oyle buyururken i§itmi§ : Rabb1m bana, ummetimden yetmi§ bin ki
§iyi cennete koyacagm1 va'detti. Her bin ki§i ile beraber yetmi§ bin 
ki§i de cennete girecektir. Onlara ne hesab, ne de az~b vard1r. Bir de 
Rabb1mm avucu ile u9 avu9 (cennete hesabs1z ve azl3,bslz olarak gire
cektir). Hadisi aym §ekilde Velid ibn Muslim de Safvan Ibn Amr ka
nahyla .. . Ebu Umame'den rivayet etmi§tir. Taberani'nin Utbe ibn Abd 
es-SUlemi'den rivayetine gore; sonra her bin ki§i, yetmi§ bin ki§i lehin
de §efaatta bulunacaktlr. Hadisin benzeri Sevban ve Ebu Said el-En
mari'den de rivayet edilmi§tir ve bir9ok yonlerden bu hadisin §ahid
leri bulunmaktadlr. 

c<Oraya vanp da kap1lan a91lmca, bek9ileri onlara dediler ki : Se
lam olsun size. Ho§ geldiniz, temelli olarak girin buraya. >> Burada cum
ledeki §artm cevab1 zikredilmemi§tir. Takdiri §Oyle olacaktlr: Onlar 
nihayet cennete gelirler. Kap1lar onlara ikram ve ta'zimle a91hr. Cen-
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netin bekc;ileri olan melekler onlan miijde, selam ve ovgii ile kar§llar
lar. Bu durum zebanilerin katirleri azarlama ve suc;lama ile kar§lla
malarmm tersinedir. i§te biitiin bunlar oldugunda; onlar son derece 
sevinir, ho§nU.d olur, sevince garkolurlar. Tabiidir ki biittin bunlar her 
bireri ic;in orada bulunan nimet olc;iisiincedir. i§te bu ciimledeki cevab 
hazfedilip zikredilmediginden bu ayeti okuyanlann zihinleri iimit ve 
emel yoluna dalmaktad1r. Baz1lan ((Kap1lan ac;1lmca.». k1sm1mn ba
§mda bulunan ((vav» harfini arapc;ada say1lan sayarken sekiz sayl
smm ba§ma getirilen ((vav» oldugunu zannederek bunu cennetin .ka
pllannm sekiz olduguna delil getirmek istemi§lerdir. Ancak onlann bu 
te'vil ve tevcihleri uzak bir te'vil'dir. Cennetin kap1larmm sekiz oldu
gu buradan degil, sahih hadislerden anla§1lmaktad1r. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdiirrezzak'm ... Ebu Hiireyre'den ri
vayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §byle buyurmu';?tur : Malmdan her 
kim Allah yolunda bir c;ift harcarsa, cennetin kap1larmdan c;agmllr. 
Cennetin kap1lan vard1r; namaz ehli namaz kap1smdan, sadaka ehli 
sadaka kap1smdan, cihad ehli cihad kap1smdan, oruc;lular ise Reyyan 
kap1smdan c;agnllrlar. Ebubekir (r.a.) dedi ki: Ey Allah'm elc;isi, bir 
kimse hangi kap1dan c;agmlrnl§Sa oradan girmek zorunda m1d1r? Bii
tiin bu kap1larm hepsinden c;agnlacak bir kimse var m1d1r ey Allah'
m elc;isi? Allah Rasulii : Evet, senin onlardan olacagm1 umanm, bu
yurdu. Buhari ve Muslim de hadisi Ziihri kanallyla yukardakine ben
zer §ekilde rivayet etmi§lerdir. Yine Buhari ve Miislim'in Sahih'lerin
de Ebu Hazim Seleme ibn Dinar'm Sehl ibn Sa'd'dan, onun da Allah 
Rasulii (s.a.) nden rivayetine gar~ Efendimiz §Oyle buyurmu':?: :;;uphe
siz ki cennetin sekiz kap1s1 vard1r. Bu kap1lardan Reyyfm admda ola
nmdan ancak oruc;lular gireceklerdir. Miislim'in Sahih'inde Hz. Orner 
ibn Hat tab (r.a.) dan rivayete gore Allah Rasulii (s.a .) §byle buyurmu§
tur: Sizden birisi abdesti giizelce allr sonra da : Allah'tan ba§ka ilah 
yoktur, Muhammed O'nun kulu ve elc;isidir, derse ; onun ic;in cenneti!l 
sekiz kap1si a c;1llr da dilediginden gir~r . Hasan ibn Arafe'nin ismllil 
ibn Ayya§ kanallyla . . . Mua·z ibn Cebel (r.a .)den rivayetine gore, Allah 
Rasulii (s.a.) : Cennetin anahtan La ilahe illallah soziidiir, buyurmu§
tur. 

Cennet Kapllarmm Geni~ligine Dair Varid Olan Haberler: 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu Ziir'a kanallyla Ebu Hii
reyre'den riva.yet edilen uzun §efaat hadisinde anlatlld1gma gore, Al
lah TeaJa §Oyle buyuracak : Ey Muhammed, iimmetinden hesaba c;~

kilmeyecekleri cennetin sag kap1smdan koy. Onlar insanlarla diger 
kap1larda ortakt1rlar. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan (Allah)a 
yemin ederim ki, cennetin kap1larmm kanatlan aras1 -cennet kap1la-



6960 iBN KES!R (Ciiz: 24_; Sure: 39 

nmn soveleri aras1- Mekke ve Hecer arasmdaki mesafe kadard1r. Di
ger bir rivayette: Mekke ve Busra arasmdaki mesafe kadard1r, buy
rulmu§tur. Muslim'in Sahih'inde Utbe ibn Gazvan'dan rivayete gore 
o, bir hutbesinde §Oyle demi§: Bize anlat1ld1gma gore cennet kap1smm 
kanatlanndan iki kanadm aras1 kirk senelik yoldur. Bu kap1 kanatla
rmm uzerinden oyle bir gun gec;ecek ki, izdihi'tmdan dopdolu olacak
tlr. imam Ahmed'in Musned'inde Hakim ibn Muaviye kanallyla Allah 
Rasulu (s.a.) nden bu haberin bir benzeri rivayet edilmi§tir. Abd ibn 
Humeyd der ki: Bize Hasan ibn Musa'nm ... Ebu Said'den, onun da Al
lah RasUlu (s.a.) nden rivayetine gore; o, §byle buyurmu§tur: Cennet 
kap11a:nnm iki kanad1 aras1 kirk senelik yoldur . 

<<Bekc;ileri onlara dediler ki: Selam olsun size. Ho§ geldiniz.n Sizin 
amelleriniz ve sozleriniz ne ho§tur. <;all§mamz guzel olmu§, neticede 
mukafatlmz da ho§ olmu§tur . Nitekim Allah RasUlu (s.a.) de gazvele
rinden birisinde muslumanlara §Oyle nida olunmasm1 emretmi§ti: 
~uphesiz ki cennete ancak musluman olan girecektir. Diger bir riva
yette; mu'min olanlar girecektir, denilmi§tir. 

«Temelli olarak girin buraya.» Onlar orada ebedi olarak kalacak
lar, oradan aslft aynlmak istemeyeceklerdir. «Onlar da dediler ki: Bi-

. ze vaadinde sa.d1k olan Allah'a hamdolsun.» inananlar cennetteki bu 
bol sevab1, yuce ihsanlan, devamll nimetleri, buyuk saltanatl gorduk
leri, gozleri ile mU.§ahade ettikleri zaman diyecekler ki: << (~erefli ra
sullerinin dili ile) bize va'dettigi ve va'dinde sad1k olan Allah'a ham
dolsun.» Nitekim onlar dunyada iken de §Oyle dua etmekteydiler: 
«Rabb1m1z; bize peygamberlerinin va'dettiklerini ver ve k1yamet gu
nu rezil etme bizi. Sen, sozunden asla donmezsin.» (Al-i imran, 194), 
«Hamdolsun Allah'a ki, bizi hida,yetiyle buna ula§tlrdl. Eger 0 bizi 
ula§tlrmasaydi biz hidayete ula§amazdik. Andolsun ki; Rabb1m1zm 
peygamberleri hakk1 getirmi§lerdir.n (A'raf, 43), «Hamd, bizden uzun
tuyu gideren Allah'a mahsustur. Muhakkak ki, Rabb1m1z elbette Ga
fur'dur, ~ekur'dur. Ki 0 lutfuyla bizi kalmacak diyara yerle§tirdi. Bi
ze orada ne bir yorgunluk dokunacaktlr, ne de halsizlik gelecektir.n 
(Fatlr, 34-35). 

«Ve bizi yeryuzune varis k1lan Allah'a hamdolsun. Cennette iste
digimiz yerde oturabiliriz. <;ah§anlarm ecri ne de guzeldir.>> Ebu'l-Ali
ye, Ebu Salih, Kata.de, Suddi ve ibn .Zeyd, ayette zikredilen yeryuzu 
ile cennet arazisinin kasdedildigini soylerler,- Bu,- Allah Teala'nm §U 
kavli gibidir: «Andolsun ki Biz, Zikir'den sonra Zebur'da da yazd1k ki: 
Yeryuzune ancak saJih ·kullanm varis olur.» (Enbiya, 105) . Bu se
bepledir ki: «Cennette istedigimiz yerde oturabiliriz. <;all§anlarm ecri 
(c;ah§matmz U.zerine bize bah§olunan mukafat) ne de guzeldir.» diye:.. 
ceklerdir. Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde Zuhri kanahyla Enes'ten 
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rivayet edilen mi'rac k1ssasmda Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurmu§
tur: Cennete konuldum. Bir de baktlm ki orada inciden kubbeler var 
ve oramn toprag1 da misktir. Abd ibn Humeyd'in Revh ibn Ubade ka
nallyla ... Ebu Said el-Hudri'den rivayetine gore, Allah RasUlh (s.a.) 
ibn Said'e cennetin topragm1 sormu§ da o: Bembeyaz, halis misktir, 
demi§. Bunun uzerine .Allah Rasulu (s.a.): Dogru soyledin, buyurmu§. 
Hadisi Muslim de Ebu Seleme kanallyla ... Ebu Said'den nakletmi§tir. 
Muslim'in Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe kanahyla ... Ebu Said'den rivaye
tine gore; ibn Said, Allah Rasulu (s.a.)ne cennetin topragm1 sormu§ 
da Efendimiz: Bembeyaz, halis misktir, buyurmu§. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm· ... <<Rablarmdan sakmanlar 
ise fevc fevc cennete goturuldiiler .. . )I a yeti hakkmda Hz. Ali ibn Ebu 
Talib (r.a.) den rivayetine gore o, §6yle demi§tir: Gotiiriilurler ve ni
hayet cennet kap1larma ula§lrlar. Cennet kap1lannm yanmda bir agac; 
bulurlar. Dibinden iki kaynak <;1kmaktad1r. Onlardan hi.risine yonelir 
ve ondan temizlenirler. Uzerlerine guzellik nimetleri ak1tlhr. Bir daha . 
asla derileri degi§mez, bundan sonra ebediyyen sac;lan dagm1k olmaz. 
Sank! onlar yaglanml§ gibi olurlar. Sonra diger kaynaga yonelirler. 
Sanki ondan ic;mekle ernrolunmU§ gibidirler de o kaynaktan ic;erler. 
Boylece ic;lerindeki pislikler butiinuyle gider. Cennet kap1larmda me
lekler kendilerine : ((Selam olsun size. Ho§ geldiniz. Temelli olarak gi
rin buraya.)) derler. Hizmetc;iler efendileril}i kar§llaYlp ku§atlrlar ve 
gen<_;l(Tin bir sure kaybolduktan sonra gelen dostlanm kar§1lad1g1 gibi 
onlan kar§llayarak: Mujdeler olsun sana, Allah Teala sana §Oyle §Oyle 
ikramlar haz1rlad1, Allah Te9..l8, sana §oyle §6yle §erefler haz1rlad1, der
ler. Hizmetc;ilerinden birisi, hurilerden olan e§lerine giderek o kimse
nin dunyadaki ismiyle : Bu gelen filand1r, der. E§leri: Sen onu gordun 
mu? diye sorarlar da o; evet, der. Sevinc;ten adeta uc;arak kapmm e§i
gine <_;lkarlar. 0 gelir bir . de bakar ki Slra Slra dizili yastlklar, onune 
. onulmu§ kaplar, yay1llp serilmi§ sac;akll halllar vard1r. Sonra binanm 
nas1l yap1lm1§ olduguna bakar ve gorur ki o k1rm1Z1, ye§il, san ve her 
renkten yuvarlak incilerden in§a olunmu§tur. Bir de gozunu tavana 

dmr ki, §ayet Allah Teala takdir buyurmam1~ olsayd1 neredeyse 
ozleri kama§acak hale gelirdi. Zira o, bir §im§ek gibidir. Sonra huri

lerden olan e§lerine bakar, koltuklardan birisine yaslamr ve : ((Bizi bu
na eri§tiren Allah'a hamdolsun, eger Allah bize hidayet bah§etmemi§ 
olsayd1 elbette · hidayete eri§emezdik ... >> (A'rat, 43) der. 

Yine ibn Ebu mWm'in babas1 kanallyla ... Ebu Muaz el-Basri'den 
rivayetine gore; o, §byle anlatml§: Bir gun Hz. Ali (r.a.) Allah Rasulii 
(s.a.)nun yamndayd1. Allah RasUlu (s.a.) §oyle buyurdular: Nefsim 
kudret elinde olan (Allah)a yemin ederim ki onlar, kabirlerinden <;lk
tlklan zaman kendilerini kanatll, soylu develer kar§llar. Bu develerin 

Tefsir. C: XIII; F . 431 
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iizerlerinde altun egerler vard1r ve ko§umlan. panldayan mlrdur. Bu 
· develerin her bir ad1m1, gbziin ula§abilecegi kadar uzak bir mesa.fe 
uzunlugundad1r. Nihayet kbkiind~n iki kaynak fl§klran bir agaca ula
§lrlar. Birinden ic;erler de karmlanndaki kirler y1kamr. Digerinden de 
y1kamrlar ve bir daha asl2t derileri pislenmez, sac;lan dag1lmaz. Uzer
lerine giizellik nimetleri akar. Cennetin kap1sma ula§lrlar - veya ge
lirler- bir de bakarlar ki cennet kap1smm altun kanatlan iizerinde 
k1rm1z1 yakuttan bir halka var, halkay1 kapmm kanadma vurup kap1y1 
c;alarlar. Ey Ali, byle bir tmlama i§itilir ki, bu ses her bir huriye e§inin 
gelmekte oldugunu haber verir. Huri, hizmetc;isini gbnderip onun ic;in 
kap1y1 ac;tmr. Ki§i o hizmetc;iyi gbriince yere kapamr, - Meslene der 
ki: Oyle samyorum secdeye kapamr, dedi- hizmet~L. Kald1r ba§ml, 
ben ancak senin hizmetc;inim, senin emrine verildim, der. 0 bnde, . hiz
metc;i arkasmda yiiriirler. Huriler kO§U§arak inci ve yakut c;ad1rlardan 
<;1kar ve onu kucaklayarak : Sen benim sevgilimsin, ben de senin sev
gilinim. Ben asla. blmeyecek ebediyim, asla eskimeyecek bir nimetim, 
asla k1zmayacak ho§nud olamm, asla usanmayacak ebedi kalamm, 
der. Tabamndan tavamna yiiz bin kulac; olan bir eve girer. Bu ev, inci 
ta§lanndan yap1lm1§tlr. San, ye§il ve k1rm1z1 yolludur. Bu yollardan 
hie; biri bir digerine benzemez. Evde yetmi§ taht (yatak) her bir ya
tagm iizerinde yetmi§ brtii, her brtii iizerinde yetmi§ zevce, her bir 
zevcenin iizerinde yetmi§ hulle vard1r. Giizelliklerinden bald1r kemik
leri bu hulleler ic;inden gbriiliir. Sizin gecelerinizden bir gece kadar sii
rede onlarla bir araya gelirler. Altlarmdan· nehirler devamh akar. Saf, 
bulamk olmayan nehirlerdir bunlar. Tad1 hie; degi§meyen, bir koyu
nun memelerinden sag1lmam1§, siitlerden nehirler; insanlann ayaklan 
ile ezmedikleri ve . ic;enlere lezzet veren ic;ki nehirleri, anlarm karmla
nndan <;1kmam1§ h3Jis, saf bal nehirleri. Dilerse oturarak, dilerse ayak
ta ve dilerse yaslanarak meyveler kopanr. Sonra Allah Rasulii: «Mey
ve agac;lannm gblgeleri iizerleririe sarkml§ v~ onlann kopar1lmas1 ko
layla§tmlml§tlr.n (i:t:}san, 14) ayetini tilavet buyurup §byle devam et
ti: Bir yemek arzulad1g1 zaman beyaz bir kU§ - veya ye§il bir ku§ bu
yurmu§tur- kendisine gelir, kanadm1 kaldmr ve o ki§i de hangi c;e§idi 
diliyorsa, 0 kU§Un kanadl yamndan yer. Sonra kU§ uc;up gider. Melek 
yamna girip: Selam size, i§leyegelmekte olduklanmz kar§1hg1 miras
<;lSl kllmd1gm1z cennet i§te budur, der. 0 htlrilerin k1llarmdan bir tek 
k1l yeryiizii halkma dii§mii§ olsayd1, giine§ onun yamnda aydmhk ic;in
cieki siyah· bir nokta gibi kahrd1. Bu, garib bir hadis olup miirsele ben
zemektedir. En dogrusunu Allah bilir. 
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® ~P'f!S~~:;t, 
75 - Gorursun ki melekler de Rablanna hamd ile tes

bih ederek Ar~'1n etraf1n1 ku~atm1~lard1r. Artlk onlann 
aras1nda hak ile hukmolunmu~tur ve denildi ki: Hamd ol
sun alemlerin Rabbi Allah'a. 

Allah Teala, cennet ve cehennem hallu hakkmdaki hiikmiinii, on
lardan her birerini kendilerine yara§an ve uygun olan yere indirdigini 
haber verir. Elbette 0, bu hususlarda as-Ia zulmetmeyen adaletli ha
kimdir. i§te bunlan haber verdikten sonra da meleklerinin yiice Ar§'
m ~evregni ~evrelemi§, ku§atrm§ bir halde Rablarmm hamdi, tesbihi, 
temcidi, tazimi ile me§glil olduklanm, Rablanm her tiirlii noksan ve 
zuliimden tenzih ve takdis eylediklerini zikreder. 0 hiikiimleri ay1rm1§, 
adaletle hiikmetmi§, i§i bitirmi§tir. Bu sebepledir ki: ((Art1k onlarm 
(yaratlklan) a'rasmda hak ile hiikmolunmu§tur.» buyurur. 

<iVe denildi ki: Hamdolsun alemlerin Rabb1 Allah'a.)) Konu§am ve 
konu§mayam ile biitiin yaratlklar, alemlerin Rabb1 Allah'a, hiikmii ve 
adaleti sebebiyle hamdederler. Buradaki soz, herhangi bir . kimseye is
nad olunmaml§, biitiin yaratlklarm Allah'a hamd edecegine delalet et
sin diye mutlak olarak b1rak1lm1§tlr. Katade der ki: Mahlukat, ((Hamd, 
gokleri ve yeri yaratan Allah'a mahsustur.» (En'am, 1) ayetinde hamd 
ile soze ba§lar ve ((Artlk onlarm arasmda hak ile hiikmolunmu§tur ve de
nilir ki: Hamdolsuri alemlerin Rabb1 Allah'a.» kavlinde de soz yine 
hamd ile baglanml§tlr. 

ZUMER SURESiNiN SONU 
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GAFiR (MU'MiN) SURESi 

(Mekke'de nazil olmu§tUr.) 

iglerinde Muhammed ibn Sirin'in de bulundugu Selef'ten baz1lan 
bu surelere «Havamim)) denilmesinden ho§lanmay1p bunlara <<Al-i Ha
mim denilmesini uygun gormti§lerdir. Abdullah ibn Mes'ud: <<Al-i Ha
mim)) Kur'an'm dibacesidir, demi§tir. ibn Abbas der ki: Her §eyin bir 
ozti vard1r, Kur'an'm ozti ise Al-i Hamim'dir. Veya ibn Abbas; Ha
vamim demi§tir. Mis'ar ibn Kidam da bu surelere «Arais)) denildigini 
soyler. Buttin bunlar Ebu Ubeyd Kas1m ibn Sellam'm -Allah ona rah
met eylesin- «Fadail el-Kur'i'mn adll kiti'l.bmda rivi'l.yet edilmektedir. 

Humeyd ibn Zenceveyh der ki: Bize Ubeydullah ibn Musa'mn ... 
Ubeydullah'tan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir': Kur'an'm misali, aile
si igin otlak yeri aramaya giden bir adamm misalidir. 0, yagmur yag
ffil§ bir yere ugrar burada ytirtir ve taacc~o ederken birden son derece 
guzel bahgelere giriverir. Birinci yagmura §a§ml§tlm, bu ondan daha 
~§1rtlc1, der. Kendisine §Oyle denir: Birinci yagmurun misaJi Kur'an'm 
~tiytiklugunun misR!idir. Guzel bahgelerin mis8li ise Kur'an'daki Al-i 
Hamim'in misalidir. Hadisi Begavi kaydediyor. ibn Lehia'nm Yezid ibn 
Ebu Hubeyb kanallyla .. . ibn Abbas'tan rivayetine gore o: Her §eyin bir 
1- bbu vard1r, Kur'a.n'm lubbu de Hav8mim'dir, demi§tir. ibn Mes'ud 

der ki: Al-i Hamim'e geldigim vakit i<;lerinde zevk duyacag1m bah
lere gelmi§ gibi olurum. Ebu Ubeyd der ki: Bize E§cai'nin Mis'ar'dan, 
un kendisine rivftyet eden birisinden naklettigine gore bir adam Ebu 

Derda'y1 mescid in§i'l.. ederken gorup: Bu nedir? diye sormu§ da, Ebu 
rda; Al-i Hamim ic;in bunu in§a ediyorum, diye cevab vermi§. Bu 

escidin Ebu Derdi'l,'nm Dima§k kalesi iginde ona nisbet edilen mes
d olmas1 muhtemeldir. Onun korunmas1 ve muhafazas1 herhalde Ebu 
rda'nm ve adma konulmu§ oldugu Hi'lmim'in bereketi ile olmalld1r. 



. . 
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Bu soz, dii§manlara kar~1 zafere de delalet etmektedir. Nitekim Allah 
Rasulii (s.a.) de gazvelerinden birinde ashabma: G~celeyin yatt1gm1z 
zaman: Hamim, deyiniz. Boylece size galib gelemezler, buyurmu§tur. 
Ba§ka bir rivayette ise: Size galib gelinemez, buyurmu§tur. Haf1z Ebu 
Bekr ~1-Bezzar der ki : Bize Ahmed ibn Hakem ibn Zabyan'm ... Ebu 
Hiireyre (r.a.) den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§
tur: Her kim a.yet el-Kiirsi'yi ve mii'min suresinin ba§lm okursa, o giin 
her kotiiliikten korunmu§ olur. Hadisi rivayetten sonra Ebu B~kr el
Bezzar : Hadisin sadece bu isnad ile rivayetini biliyoruz, demi§tir. Ha
disi Tirmizi de, Miileyki kanahyla riva.yet edip : Ha.flzas1 bak1mmdan 
ilim erbabmdan baZlSl bu zat hakkmda konU§mU§lardlr, der. 

Rahman ve Rahim Olan Allah'1n Ad1yla. 
1- Ha, Mim. 
2 - Kitab'In indirili~i; Aziz, Alim olan Allah'tandlr. 
3 - Gunahlan bag1~layan, tevbeyi kabUl eden, cezas1 

~iddetli, lutfu bol oland1r. O'ndan ba~ka ilah yoktur, donu~ 
O'nad1r. 

Surelerin ba§mdaki alfabetik harfler hakkmdaki bilgi daha once 
burada tekranna gerek b1rakmayacak §ekilde Bakara suresinin ba§m
da gec;mi~ti. Hamim'in Allah'm isimlerinden biri oldugu soylenmi§
tir. ( .. . ) 

Ebu Davud ve Tirmizi'nin Sevri kanallyla .. . Mlihelleb ibn Ebu 
Sufra'dan rivayet ettikleri bir hadiste o, §Oyle demi§ : Allah Rasulii (s.a .) 
nden i§iten birisi bana nakletti ki, Ef~ndimiz §Oyle buyurmu§: Gece
leyin yattlgm1z takdirde : Ha.mim, onlar zafere eremeyecekler, deyiniz. 
Hadisin isnfl,dl sahihtir. Ebu Ubeyd hadisin : Ha,mim deyiniz ki zafere 
eri§mesinler, §~klindeki rivi'lyetini tercih etmektedir. Boylece anlam: 
~ayet boyle soylerseniz size galib gelemezler, §eklindedir ve «Size galib 

. .,_ 
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gelmesinlern k1sm1 sanki bu durumda gramer bak1mmdan «deyinizn 
emrinin ceva.bl olmu§ oluyor. 

«Kitab'm (§U Kur'an'm) indirili§i; Aziz (izzet ve ilim sahibi olan, 
tarafl asla maglub olmayan), Alim olan (uzerindeki ortuler ne derece 
kesif olursa olsun, hi~ bir zerrenin kendisine gizli olmad1g1 Allah'tan) 
Allah katmdand1r.n 

«Giinahlan bag1§layan, tevbeyi kabul edendir.n Ge~mi§ gunahlan 
bagl§lar, katmda boyun egen ve z3,tma tevbe edenin tevbesini kabul 
eder. 

<< (isyan eden, azan, dunya hayatm1 tercih eden, Allah'm emirlerine 
boyun egmekten buyuklenen ve zulmeden kimselere kar~1) cezas1 §id
detli oland1r.n Bu, Allah TeaJ~'nm §U kavli gibidir: «Kullanma bildir 
ki: Muhakkak Benim Ben, GafUr, Rahim olan. Ve muhakkak ki aza
blm da elem verici bir azabd1r.n (Hicr, 49-50). Allah Teala Kur'an-1 Ke
rim'de muteaddit yerlerde bu iki vasf1m ~ok kere birlikte zikreder ki 
kul umitle korku arasmda kalsm. 

ibn Abbas, «Lutfu bol olan.n k1smmdaki lutfu, geni§lik ve zengin
likle apklar. Mucahid ve Katade de boyle soylemi.~tir. Yezid ibn Asamm 
ise burada ~ok haynn kasdedildigini soylemi§tir. ikrime burayl; ni
metler sahibi, §eklinde a~1klarken Kat9de; nimetler ve faziletler sahi
bi §eklinde tefsir etmektedir. Buramn anlamm1 ozetle §oyle verebiliriz: 
~uphesiz 0, kullanna lutfu ile muamele eden, uzerlerine nimetlerini bol 
bol verendir. Onlar, bu nimetlerden yalmz bir tekinin bile §'iikrunii eda
ya gii~ yetiremezler. «Allah'm nimetini sayacak olsamz bitiremezsiniz.n 
(ibrahim, 34) . 

«O'ndan ba§ka ilah yoktur.n Biitun s1fatlannda O'nun benzeri yok
tur. O'ndan ba§ka ilah, O'nun di§mda Rab yoktur. «Donii§ O'nad1r.n 
Her bir amel i§leyenin amelinin kar§1llgm1 verecektir. «Ve 0, hesab1 ~a
buk gorendir.n (Ra'd, 41). 

Ebu Bekr ibn Ayya~ der ki: Ebu ishak es-Siibey'i'nin §oyle dedigi
ni i§ittim: Birisi Orner ibn Hattab'a gelerek: Ey mii'minlerin emiri, ben 
birisini oldiirdiim. Benim i~in tevbe var m1? diye sordu da Hz. Orner 
ona: «Ha-Mim, Kitabm indirili§i; Aziz, Alim olan Allah'tand1r. Giinahla
n bagl§layan, tevbeyi kabul eden, cezasl §iddetli, lutfu bol olandlr.>> aye
tini okuyup: <;all§, iimidini kesme, dedi. Bu haberi ibn Ebu Hatim -ki 
haberin lfl.fz1 onundur- ve ibn Cerir rivayet ederler. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Yezid ibn Asamm'dan ri
vayetine gore; o, §oyle anlat1yor: ~am halkmdan gii~lu kuvvetli bir 
adam vard1. Orner ibn Hattab'a gelip giderdi. Bir gun Orner onu ara
yip: Filan oglu fil9.n ne yaptl? diye sordu. Ey Mii'minlerin emiri, i~ki 
i~meye devam ediyor, dediler. Hz., Orner katibini ~agmp; yaz, dedi: 
Orner ibn Hattab'dan fil9.n oglu filana : Allah'm selam1 uzerine olsun. 
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Kendisinden ba§ka ilah almayan Allah'a senin adma hamdederim. ~up
hesiz o, gunahlan bagi§layan, tevbeyi kabul eden, cezas1 §iddetli, lutfu 
bal aland1r. O'ndan ba§ka ilah yaktur, donii§ O'nad1r. Sanra Hz. Orner 
arkada§larma: Karde§iniz i9in Allah'a dua edin de kalbi ile Allah'a yo
nelsin ve Allah da anun tevbesini kabul buyursun, dedi. 0 adama Hz. 
Omer'in mektubu ula§mca akumaya ve tekr3.rlamaya ba!:?lad1 ve dedi 
ki: Giinahlan bagi§layan tevbeyi kabul eden, cezas1 §iddetli aland1r. 
Beni cezas1 ile sakmdmp beni bag1§layacag1m va'detmi§. Bu haberi Ha
fiz Ebu Nuaym da Ca'fer ibn Barkan kanallyla rivayet etmi§ alup anda 
§U fazlallk vard1r: Kendi kendine a kadar tekrar etti ki, sanunda aglad1 
ve i9inde bulundugu gunahtan guzel bir §ekilde s1ynllp 91kt1. Onun bu 
durumu Hz. Omer'e ula§tlgmda §byle d~di: Boylece yapm1z. Bir karde
§inizin hata ettigini gordugiiniiz zaman anu dagrultup duzeltin ve Al
lah'm kendisini bag1§lamas1 i9in ana dua edin. Ona kar§I §eytanm yar
dimcilan almaym. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Orner ibn ~ebbe'nin ... Sa.bit el-Buna
ni'den rivayetine gore; a, !:?byle anlat1yar: Mus'ab ibn Ziibeyr ile bera
ber KUfe'de idim. iki rek'at namaz k1lmak iizere bir ba~.<_,;eyL. girdim. 
Namazda iken Ha-Mim el-Mii'mini akumaya ba§lad1m. <cO'ndan ba§ka 
ilah yaktur, donii§ O'nad1r.» k1smma ula§tlg1mda bir de bakt1m arkam
da baz bir katmn uzerinde Yemen kuma§mdan 9izgili ~lbiseler giymi§ 
birisi var ve §byle diyar: ((Gunahlan bagi§layan» dedigim zaman; Ey 
giinahlan bagi§layan, gunah1m1 bagi§la, de. ((Tevbeyi kabul eden» de
digin zaman; Ey tevbeyi kabul eden, tevbemi kabul buyur, de. ((Cezas1 
§iddetli» dediginde ise; Ey cez?!.s1 §iddetli alan, beni cezaland1rma, de. 
Arkama dondugumde kimseyi goremedim. Bah9enin kap1sma 91k1p: 
Size uzerinde Yemen kuma§mdan 9izgili el biseler alan birisi ugrad1 m1? 
d1ye sardum da: Biz kimseyi gormedik, dediler. Onlar, bu ki§inin ilc 
yas aldugunu zannediyarlard1. ibn Ebu Hatim, bu haberi ba§ka bir ka
naldan almak uzer~ yukardakine benzer §ekilde S3.bit'den rivayet et
mi§tir. Ancak bu rivayette ilyas'm zikri ge~memektedir. 
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4 - Kufredenlerden ba~kas1 Allah'1n ayetleri uzerinde 
tartl~maya giri~mez. Oylevse onlann ~ehirlerde donup do
la~masl seni aldatmas1n. 

5 - Onlardan once Nuh kavmi de yalanlad1. Arkala
nndan muhtelif topluluklar da. Her ummet kendi peygam
berlerini yakalamaya yeltendi ve hakk1 batllla yok etmek 
ic;in mucadeleye giri~ti. En sonunda Ben de onlan yakala
dlm. Azab1m nas1lm1~? 

6 - Boylece kufredenlerin cehennemlik olduklanna 
dair Rabb1n1n sozu gerc;ekle~ti. 

Allah Teal~ buyurur ki: Apag1k ortaya g1ktlktan ve biirha.nlar or 
~aya konulduktan sonra Allah'm ayetlerini, huccetlerini ve biirhanlan
m inka,r eden kafirlerden ba§kas1 Allah'm ayetleri iizerinde tartl§maya 
giri§ip gergegi reddetmez. Oyleyse onlarm §ehirlerde (mallan ve diin
ya nimetleri iginde) doniip dola§masl seni aldatmasm. Nitekim Allah 
Teala ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurur: ((Kiifredenlerin diyar diyar do
niip dola§malan sakm seni aldatmasm. Az bir gegim. Sonra varacaklan 
yer; cehennemdir. 0, ne kotii yatakt1r.» (Al-i imran, 196-197), ((Onlan 
az bir sure gegindirir, sonra da kat! bir azaba siiriikleriz.,, (Lokman, 
24). 

Daha sonra Allah TeaW, ka aninden yalanlayanlara kar§l peygam
beri Muhammed (s.a.)i teselli ederek onun igin kendinden once gegen 
peygamberlerde giizel bir ornek oldugunu bildirir. ~iiphesiz onlarm 
iimmetleri de kendilerini yalanlaml§ ve aykm gitmi§lerdi. iglerinden 
ancak gok az1 ima,n etmi§ti. Allah Te8JiL ((Onlardan once Nuh kavmi 
de yalanladu buyurur ki; Hz. Nuh, Allah TeaJa.'mn insanlan putlara 
tapmmaktan men'etmek iizere gondermi§ oldugu ilk rasuldiir. ((Arka
lanndan (her bir iimmetten) muhtelif topluluklar da (yalanladl). Her 
iimmet kendi peygamberini yakalamaya yeltendi.n Biitiin giigleriyle 
peygamberini oldiirmek istedi ve hatta onlardan peygamberini oldiiren 
bile oldu. ((Ve hakk1 batllla yok etmek igin miicadeleye giri§ti·'' Apag1k 
gergegi reddetmek igin §iiphelere sanhp miicadeley~ koyuldular. Ebu 
Kas1m et-Taberani der ki: Bize Ali ibn Abdiilaziz'in ... ibn Abbas'tan, 
onun da Hz. Peygamber (s:a.)den rivi.lyetine gore o, §oyle buyurmu§: 
Batll ile hakk1 yok etmek igin her kim batlla yard1mc1 olursa §iiphesiz 
o, Allah'm ve rasuliiniin zimmetinden uzakla§ml§tlr. 

((En sonunda Ben de onlan yakalad1m. (i§lemi§ olduklan bu bii
yiik gunahlan sebebiyle onlan helak ettim.) Azab1m nas1lm1§?n Onla-
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ra olan aza.b1m ve ceza.land1rmam sana nas1l ula§tl? ~iiphesiz ki o, son 
derece §iddetli ve acltlcl, elem verici idL Katade: Allah'a yemin olsun 
ki §iddetliydi, demi§tir. 

«Boylece kufredenlerin cehennemlik olduklarma di'!.ir Rabbmm so
zti gen;ekle§tL)) Gec;mi§ ummetlerden ktifredenlere azab sozii nas1l ger
Gekle§mi§se ey Muhammed oncelikle seni yalanlay1p sana kar§l gelen 
bu yalanlaylcllar hakkmda da azab sozu gerc;ekle§mi§tir. <;unku her 
kim seni yalanlaml§Sa, senden ba§kasm1 tasdik etmesine elbette guve
nilmez. 
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7 - An~'1 ta~Iyanlar ve c;evresinde bulunanlar Rablan
ni hamd ile tesbih ederler, O'na inan1rlar ve mu'minlerin 
yarhganmasini isterler: Rabbimiz; ilim ve rahmetle her ~e
yi ku~attin. Tevbe edip Senin yoluna uyanlan bag1~la. Ve 
onlan cehennem aza b1ndan koru. 

8 - Rabbimiz; onlan ve babalanndan, e~lerinden, soy
lanndan salih olanlan kendilerine va' dettigin Adn cennet
lerine girdir. $1iphesiz ki Aziz, Hakim olan Sensin Sen. 

9 - Onlan kotuluklerden koru. 0 gun kotuluklerden 
kimi korursan; ~uphesiz ona rahmet etmi~ olursun. En bu-
yuk kurtulu~ i~te budur. · 

Allah Teal::l Ar§'l ta§1yan dort mukarrebun melek ile onlanri c;ev
resindeki Kerubiyyun meleklerinin Allah'1 tesbihle Rablanna hamdet
tiklerini haber verir. Onlar Allah Teala'y1 noksandan tenzihe delalet 
eden tesbih ile Allah Te~Ja ic;in ovgu s1fatlannm isbf!tlm gerektiren 
hamdetmeyi birlikte yaparlar. «Allah'a inamrlar.)) O'na boyun eger, 
katmda kuc;ulurler. «Ve (onlar gayba iman eden yeryuzii halkmdan) 
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mii'minlerin yarhganmasm1 isterler.>> Allah Teala Mukarrebun melek
lerin, yanlannda olmaksrzm mii'minler i<;in du?t etmelerini takdir bu
yurmu§tur. Madem ki meleklerin seviyeleri budur; o halde onlar bir 
mii'minin, yanmda olmayan mii'min karde§i i<;in duasma da amin der
ler. Nitekim Miislim'in Sahih'inde mevcud bir hadiste §byle buyrulur: 
Miisliiman, yamnda bulunmayan bir karde§ine dua ettigi zaman melek: 
Amin, senin i<;in de bir misli olsun, der. imam Ahmed'in Abdullah ibn 
Muhammed ibn Ebu ~eybe kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore 
Allah Rasulli (s.a.) Umeyye'nin, i<;inde Ar§'l ta§Iyan meleklerin dart 

· olarak say1ld1gl §iirini dogrulaml§tlr. ( ... ) Bu haberin isnad1 ceyyid 
olup buna gore bugiin Ar::fl ta§Iyan meleklerin say1s1 dorttiir. K1yamet 
giinii olunca bunlarm sayrs1 sekiz olacakt1r. Nitekim Allah Teala ba§
ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyurur : «Ve o giin Rabbmm Anfml on
lann da iistiinde sekiz tane melek yiiklenir.n (Hakka; 17). 

Ebu Davud'un Muhammed ibn Sabah el-Bezzaz kanahyla ... Abbas 
ibn Abdiilmuttalib'den rivayet ettigi bir hadiste o, §byle anlat1yor: Mek
ke vadisinde, i<;lerinde Allah Rasulii (s.a.)niin de bulundugu bir grupla 
birlikteydim. Oradan bir bulut ge<;ti. Allah Rasulii (s.a.) buluta bak1p: 
~una ne ad verirsiniz? diye sordu. Onlar: Bulut adr veririz, dediler. Al
lah Rasulii: Miizn demez misiniz? diye sordular . Onlar; evet Miizn de 
deriz, dediler. Allah Rasulii : Ani:m demez misiniz? diye sordu, onlar: 
Anan da deriz, dediler. - Ebu Davud: Anan denilip denilmedigini iyi 
anlayamad1m, der- . Allah Rasulii: Gbkle yer arasmdaki uzakhg1 bili
yor musunuz? diye sordu, onlar: Bilmiyoruz, dediler. Allah Rasulii §by
le buyurdu :, ikisinin aras1 yetmi§ bir veya yetmi§ iki veya yetmi§ tit; 
senedir. Sonra iizerindeki gbk de bbyledir. Allah Rasulii (s.a.) yedi gbk 
say1p §byle devam etti : Sonra yedinci gogiin iistiinde bir deniz vard1r. 
Denizin alt tarafr ile iistii bir gokle diger gok arasmdaki mesafe kadar
dlr. Bunun da iizerinde sekiz dag ke<;isi vard1r. Bunlarm t1rnaklan ile 
dizleri aras1, bir gbkle diger bir gok arasmdaki mesate kadard1r. Bun~ 
larm da s1rtlannda Ar§ vard1r ki; Ar§'m alt1 ile iistii arasmdaki mesa
fe, bir gbk ile diger gbk arasmdaki mesate kadard1r. Biitiin bunlarm 
iizerinde de Allah Teala vard1r. Hadisi Ebu Da>vud; Tirmizi ve ibn Ma
ce, Semmak ibn Harb kanahyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin 
hasen, garib oldugunu sayler. Yukarda imam Ahmed'in rivayet etmi§ 
oldugu haber ile, ayet-i kerime'nin mefhumu Ar§'l ta§Iyan meleklerin 
dart olduguna delalet etmektedir. Bu hadis ise bu meleklerin say1s1m 
sekiz olarak gbstermektedir. Nitekim ~ehr ibn Hav§eb de, Ar§'l ta§1yan 
meleklerin sekiz oldugunu sbylemi§tir. Bunlarm dordii: Ey Allah'1m, 
Seni tesbih eder, Sana hamdederiz. ilminden sonra hilminden dolay1 
hamd Sana'd1r, derler. Diger dbrdii de: Ey Allah'1m, Seni tesbih eder, 
Sana hamdederiz. Kudretinden sonra affmdan dolay1 hamd Sana'drr, 
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derler. i§te bu iki haber arasmda bir tenakuz varml§ gibi gbrulmekte
dir ki bu mli§kilin halli gerekir ... 

Bu S'=bepledir ki onlar (Ar§'l ta§lyan melekler) mii'minler ic;:in dua 
ettikleri zaman §byle derler : «Rabb1m1z, ilim ve rahmetle her §eyi ku
§atml§tlr.n Rahmeti onlann glinahlanm ve hata.lanm kapsayacak ka
dar geni§tir. ilmi ise onlarm butUn amellerini ve hareketlerini ku§at
ml§tlr. «Tevbe edip Senin yoluna uyanlan bagl§la.)) Tevbe edip Sana 
dondukleri, ic;:inde bulunduklan guna.hlardan s1ynldlklan, kendilerine 
emretmi§ oldugun hay1r i§leri i§leme ve miinkerleri terketmede Senin 
emrine uyduklan takdirde bu gun~.hka.rlan bag1~la . «Ve onlan cehen
nem azabmdan koru .n Son derece elim ve ac1tlcl azab olan cehennem 
azabmdan onlan uzak tut. «Rabb1m1z; onlan ve babalanndan, e§lerin
den, soylarmdan salih olanlan kendilerine va'detmi& oldugun Adn cen
netlerine girdir .n Birbirine kom§U konaklarda bir araya gelmekle gbz
leri aydm olsun diye aralanm birle~tir . Nitekim Allah Teala ba§ka bir 
ayet-i kerime'de §byle buyurur : <<inanan, soylan da inanc;:ta kendileri
ne uyan kimselere soylanm da katanz. Onlann i§lediklerinden hie; bir 
§ey eksiltmeyiz.n (Tur, 21) . Yani gbzleri aydm olsun diye hepsinin de
recesini e§itledik. Derecesi a§ag1 olanla musavi olsun diye derecesi yuk
sek olanm derecesini eksiltmedik. Aksine katlm1zdan bir nimet ve lu
tuf olarak birc;:ok amellerini e§itleyerek amel bak1mmdan eksik olanm 
derecesini yukselttik. 

Said ibn Cubeyr : Mu'min cennete girdigi zaman babas1~m, ' oglu
nun ve karde§inin nerede oldugunu soracak. Ona : Amelde onlar senih / 
derecene ula§amadl, denil8cek. Mu'min kul: Ben ancak kendim ve on
lar ic;:in amelde bulunmw~tum, diyecek de onlar onun derecesine kavu§
turulacaklar, deyip sonra da : «Rabb1m1z; onlan ve babalarmdan, e§le
rinden, soylanndan salih olanlan kendilerine va'dettigin Adn cennet
lerine girdir. ~uphesiz ki Aziz, Hakim olan Sensin Sen.n ayetini oku
mu§tur. Mutarrif ibn Abdullah : Mu'minler ic;:in Allah'm en ihlasll kul
lan meleklerdir, demi§ sonra : «Rabb1m1z onlan kendilerine va'detti
gin Adn cennetl'3rine girdir ... )) ayetini okuyarak §byle devam etmi~ : 
Mu'minlere Allah'm en c;:ok ihanet eden ve kin duyan kullan da §eytan
lardlr. 

<<~i.iphesiz ki (asla. kar§l durulamayan, galib gelinemeyen, diledigi 
olan, dilemedigi olmayan) Aziz, (sbzlerinde, fiillerinde, §eriat ve ka
derinde) Hakim olan Sensin Sen.)) 

«Onlan kotUlUkler (i i§lemekten, §a yet i§lemi§lerse kbtUlUklerin ve
balin)den koru. 0 gun (k1yamet gunu) kbtUluklerden kimi korursan; 
§i.iphesiz ona rahmet etmi§ (lutfunla muamele etmi§, cezalandlrmak
tan ve aza,bdan kurtarml§) olursun. En buyuk kurtulU§ i~te budUf.ll 
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----- t Z A H I ----

Bu ayette baz1 mes'eleler vard1r: 

Birinci Mes'ele : Bilginlerden bin;agu, bu ayeti delil getirerek me
leklerin insanlardan ustun aldugunu isbata c;all§ml§lardlr. Onlar derler 
ki: Bu ayet gosteriyar ki; melekler Allah'1 hamd u sena ile zikredip tak
dis etmeyi bitirince ba§kalanna - ki bunlar mu'minlerdir- magfiret 
dilemeye ba§llyarlar. Bu da gosteriyar ki; anlar kendileri ic;in magfiret 
dilemeye muhtac; degildirler. Eger buna muhtac; alsalard1 once ba§ka
Lan ic;in magfiret dilemezler, kendileri ic;in magfiret dilerlerdi. Bunun 
delili Hz. Peygamber'in; «kendinle ba§la» had1sidir. Aym §ekilde Allah 
Teala Hz. Muhammed (s.a.)e hitaben «Bil ki Allah'tan ba§ka ilah yak
tur. Ve kendi gtinahlarmla da mu'min erkeklere ve mu'min kadmlara 
da magfiret dile.>> (Muhammed, 19) buyurmaktadlr. Burada Hz. Pey
gambere, once kendisi ic;in, sonra ba§kalan ic;in magfiret dilemesini em
rediyar. Nuh (a.s.)dan da bahsederken anun: «Rabb1m, beni; ana ve 
babam1 ve evime mu'min alarak girenlerle, mu'min erkekleri ve mii'
min kadmlan bagl§la.H (Nuh, 28) dedigini bildiriyar. Bu da gosteriyor 
ki; magfirete muhtac; alan herkes ba§kalan ic;in magfiret dilemezden 
once kendisi ic;in magfiret dileyecektir. Melekler eger magfiret dileme
ye muhtac; alsalard1, ba§kalan i<;in magfiret dilemekle vakit gec;irecek
lerine, oncelikle kendileri ic;in magfiret dilemeye ba§layacaklardL Allah 
Teala anlann kendileri ic;in magfiret dilediklerini zikretmedigine gore; 
biz bunun meleklerin magfiret dilemeye muhtac; olmad1klan anlamma 
geldigini kabul ederiz. Allah Teala'nm Hz. Muhammed'e «Ve gtinahla
rm ic;in magfiret dile» hitfl.bma dayanarak peygamberlerin - Allah'm 
salat ve selam1 onlarm uzerine alsun- magfiret dilemeye muhtac; al
duklan anla§1lmaktad1r. Bu, sabit alduguna gore; meleklerin insanlar
dan daha ustun alduklan ortaya <;1k1yar. Allah en iyisini bilendir. 

Ikinci Mes'ele : Ka'bi bu ftyete dayanarak mti'minlerin sevabmm 
arttmlmasmda, §efaatm etkili aidugunu, ancak gunahkarlarm cezasmm 
dti§tirulmesinde etkili alamad1gm1 bildirmektedir. <;tinku me'iekler 
<<Tevbe edip Senin yaluna uyanlan bagl§la. >> demektedirler, diye ekler 
ve der ki: Burada kasdedilen anlam ister fas1kllkta 1srar etsin, ister 
tsrar E>tmesin kuftirden tevbe edip donenleri bagl§la demek degildir. 
<;unku bu durumda anlara, Rablarmm yoluna tabi alma niteligi veril
mez. Ve bu ifade onlar ic;in kullamlmaz. Aynca melekler : ccSalih alan
ian kendilerine vaadettigin Adn cennetlerine girdir.» demektedirler ki 
bu, fas1klar ic;in uygun bir yer degildir. <;unku bizim kar§lmlzda alan
lar Allah Teala'mn anlara vaadettigini kesinkes belirtmiyarlar, sadece 
bunun caiz aldugunu soyltiyorlar. Boylece meleklerin §efaatmm ancak 
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itaat ehline ula§acag1 ve buna dayanarak P~ygamberlerin §efaatmm da 
aym §ekilde olmas1 gerekecegi zorunlu olarak ortaya t;1kmaktad1r. Ara
larmda· bir fark olmad1gm1 soylemek elbette ki §artt1r. Buna cevab ola
rak §oyle diyebiliriz : Bu ayet, meleklerin gunahkarlara §~faat edecek
lerini gostermektedir. Once bunu a<;lklayallm, sonra da Ka'bi'nin zik
rettigi hususlara cevap verelim. Bu ayetin meleklerin gunahkarlara §e
faat edecegine delalet ettigi gorii§iimiiziin a<;1klanmas1 birka<; vecih ile
dir: 

a - «Mii'minlerin yarllganmasm1 dilerler .>> kavlinde, magfiret di
lenmesi anlatllmaktadlr. Magfiret ise ancak cezfmm dii§ii§ii amnda ba
his mevzuudur. Bundan fazla bir §ey istemeye magfiret dileme (istigfar) 
tabiri kullamlmaz. 

b - «Mii'minlerin yarllganmasm1 dilerl~r>> kavli, meleklerin iman 
ehli olan herkese magfiret dilediklerini gostermektedir. Biz, biiyiik gii
nah i§leyen ki§inin mii'min oldugunu delillendirirsek onun bu §efaatm 
ic;ine girmesi gerektigi ortaya <;1kar. 

c - Allah Teala!mn; «tevbe edenleri bagl§lan kavli, tevbe edenler 
i<;in magfiret dilemedir. Bununla tevbeden sonraki biiyiik gunahlann 
cezasmm 1skat1 kasdedilmi§ olamaz. <;iinkii hasm1m1za gore bu; Allah 
i<;in vacibtir. Bir §eyin yap1lmas1 vacib ise dua ederek onu taleb etmek 
<;irkin olur. Kii<;iik giinahlann cezasmm kald1nlmasmm kastedilmi§ ol
masl da uygun degildir. <;unkii bu da aym §ekilde vacibdir ve bunun 
dua ile taleb edilmesi ho§ kac;maz. Sevabm iizerinde bir fayda te'min 
edilmesi isteniyor, denirse bu da caiz olmaz. <;iinkii boyle bir §eye mag
firet ad1 verilmez. Oyle ise «Tevbe edenleri bagl§la.» kavlinin, ancak 
tevbeden onceki biiyiik giinahlann 1skatma hamledilmesi gerektigi a<;lk
hk kazanmaktad1r. Melekler i<;in bu husus sabit olduguna gore peygamc 
berler i<;in de aym §ekilde sabit olmalld1r. <;iinkii aralannda fark bulun
madlgmda icm8.' akdedilmi§tir. Ka'bi'nin dayand1g1; onlar tevb~ edenler 
i<;in magfiret dilemi§ olmaktad1rlar, soziine gelince; biz deriz ki : Bu 
kiifiirden tevbe edip imana tabi olanlar ic;in bahis mevzuudur. Kiifiir
den tevbe edip fas1kllkta 1srar edene tevbekar denilmeyecegi gibi, Al
lah'm yoluna tabi olmu§ da denilemez, soziine gelince; biz bu sbzii ka
bul etmiyoruz. Sadece onun ic;in kiifiirden tevbe etmi§, din ve §eriat 
konusunda Allah'm yoluna tabi olmu§tur, denilebilir. Kiifiirden tevbe 
ettigi sabit olduguna gore, onun tevbe etmi§ oldugu da sfl.bit olmakta
dlr. Gormez misin ki bir ki§iye, doven veya giilen vasfmm dogru olarak 
verilmesi ic;in, dovme ve giilm~ fiilinin ondan bir kere <;1km1§ olmas1 ye
terlidir. Her tiir dovme ve giilmenin sad1r olmas1 icabetmez. Burada da 
durum aymd1r. 

Uc;uncii Mes'ele : Tahkik ehli dediler ki : Meleklerden insanlar ic;in 
sad1r olan bu §~faat daha once gec;mi§ olan bir zilletten oziir dileme ye-
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rine gec;er. Qiinku melekler insanm ilk yaratlh§l esnasmda «Yeryuziin
de fesad c;1kanp kanlar dokecek birini mi yaratacaksm?n (Bakara, 30) 
demi§lerdi. Once boyle dedikleri ic;in i§in sominda donup «Tevbe edip 
Senin yoluna uyanlan bagl§la. Ve onlan cehennem azabmdan koru.>> 
demektedirler. Bu ifade, ba§kasmi rahats1z eden ki§inin, o ki§iye yarar 
saglayarak yaptlg1 kotulugu telafi etmesi gerektigine dair bir uyan ni
teligindedir. 

( ... ) 
ikinci mes'ele: Duamn usulu konusundad1r. Dui.'tda once Allah'a 

hamd ve senada bulunulur, sonra istekler s1ralamr. Bunun delili i§bU 
ayet-i kerimedir. Qiinku melekler dua etme karan allp mu'minler igin 
magfiret dilemek isteyince, evvela sena ile ba§layarak «Rabb1m1z ilim 
ve rahmetle her §eyi ku§attm> demi§lerdir. Aym §ekilde ibrahim Ha
m (a.s.) de dua etmek isteyince; once senada bulunmu§ ve «Ki 0, ya
ratml§tlr beni. Ve 0 dogru yola eri§tirir beni. Ki 0 yedirir, ic;irir beni. 
Hastaland1g1mda o, §ifa verir bana. Ki 0, oldurur beni, sonra 0 diriltir. 
Ve din gunu giinahlanm1 bag1§lamasm1 umdugum O'dur.>> (:;;uara, 78-
82) demektedir. Butun bunlar Allah Teala ic;in senad1r ve hemen arka
smdan ibrahim (a.s.)in duas1 gelmektedir: «Rabb1m, bana hiikiim ver. 
Ve beni salihlere kat.» (:;;uara, 83). 

iyi bil ki: Ak1l da bu tertibe· riayet edilmesi gerektigini gostermek
tedir. :;;oyle ki: Allah'1 sena ve ta'zim ile zikretmenin ruh cevherine nis
beti yuce iksirin bak1ra nisbeti gibidir. Nas1l iksirden bir zerre, baklr
dan bir kainata dii§ecek olursa hepsi som altma donii§iirse; aym §ekil
de Allah Teala'nm ma'rifet iksirinden bir zerre de konu§an ruh cevhe
rinin iizerine degecek olursa, o bak1rhgm ag1rhgmdan kalkarak kudsiy
yetin armml§hgma donii§iir ve temizlikler aleminin bekasma eri§ir. 
Boylece sabit oluyor ki: Allah'm ma'rifet nurlan ruh cevherlerinde par
laymca, ruh en kuvvetli bir parlakhkla parlar, en yuce ve mukemmel 
bir degere ula§lr. Boyle oldugu zaman kuvveti artar, etkisi mukemmel
le§ir. 0 takdirde de dua ile istenen §eyin meydana geli§i daha kolay ve 
daha mukemmel olur. Duadan once Allah'a senada bulunmamn sebebi 
i§te budur. 

Uc;uncu Mes'ele: iyi bil ki: Melekler Allah Teala.'yl §U uc; Slfatla 
tavsif etmi§lerdir : Rububiyyet, Rahmet ve ilim. Rububiyyet, icad ve ib
da' gucune i§arettir. Diger yandan burada bir ba§ka incelik daha var 
ki, melekler ((Rabb1m1zn diyerek terbiye ve egitime i§aret etmektedirler. 
Terbiye ise bir §eyi ic;inde bulundugu durumlarm en mukemmeli ve ni
teliklerin en guzeli uzerinde ibka etmek demektir. Bu da gosteriyor ki; 
§U mumkinler alemi nas1l yoktan var edildikleri s1rada Hak Siibhane
hu ve Teala'nm ihdas ve icadma muhtac; ~..,c1er, var olduklan surece de 
Allah'm onlan Mki k1lmasma muhtac;tlrlar. Rahmet ise; hay1r, rah-

Tefsir, C : XIII ; F 438 
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met ve ihsan tarafma i§arettir ki bu, s1kmtl tarafma tercih edilir. Al
lah Teala mahlukatlm hay1r ve rahmet i~in yaratml§tlr, yoksa slkmtl
ya sokmak v~ kotulti.k i~in degil. · Eger denilirse ki : ((Rabb1m1z ilim v~ 
rahmet bak1mmdan her §eyi ku§atmu~tlr )) kavlinde su9J vard1r. Zira 
ilim her §eyi ku§atlr, rahmet ise her §eye ula§maz. Qti.nkti. zarara ugra
ffil§ alan -zararm vukuu esnasmda- i~in zarar bir rahmet olamaz. 
Bu sual Allah Teala'nm <<Benim rahmetim her §eyi ku§atml§tlr.)) kav
linde de mezkurdur. Biz deriz ki: Her varllk Allah Teala'mn rahmetin
den bir par~a nasibini alml§tlr. Qti.nkti. mevcud olan her§ey; ya vacibtir 
ya mti.mkti.ndti.r. Vacib yalmzca Allah Sti.bhanehu ve Teala oldugundan, 
mti.mkti.nlerin varllg1 Allah tarafmdan bir icad ile mevcud olmaktad1r. 

· I§te bu da rahmetin kendisidir. Oyleyse Allah'tan ba§ka icad eden 
bulunmad1gma gore, her mevcuda Allah'm rahmetinden bir pay ve 
par~a ula~tlg1 sabit olmaktad1r. Bunun i~in Allah Teala ((Rabb1m1z ilim 
ve rahmet bak1mmdan her §eyi ku§atml§tlr.)) buyuruyor. Bu ayette bir 
ba§ka incelik daha vard1r : ::;;oyle ki : Melekler ilimden once rahmeti zik
retmi§ler ve «Rabb1m1z ilim ve rahmet bak1mmdan h~r §eyi ku§atml§
tlr,)) demi§lerdir. Qti.nkti. onlar tarafmdan istenen §ey, rahmetin ula§
tmlmasl ve kullann ti.zerinde bulunduklan her tti.rlti. gti.nahlardan vaz
gec;ilmesidir. Zati olarak istenen rahmettir. Arazi olarak istenen ise Al
lah'm onlardan bildigi gunahlan silmesidir. Zati olarak istenen §ey, ara
zi olarak istenenden once gelir. Gormez misin sagllg1n bekas1 (zati) ken
diliginden istenen bir §eydir. Hastahgm ortadan kaldmlmas1 ise arazi 
olarak istenir. Bunun i~in zorunlu olarak bilginler, tlbb1 ta'rif ederken 
once saghgm korunmasm1 zikretmi§ler, sonra hastahgm yok edilmesi
ni bildirmi~lerdir . Ve bu sebeple tlp oyle bir ilimdir ki; onunla insan 
bedeninin halleri s1hhata uygun olmas1 ve olmamas1 yonti.nden ogreni
lir. Boylece s1hhat korunur, yok olan bir §ey yeniden elde edilip slh
hate kavu§turulur. Burada kendiliginden istenen §ey rahmettir. Allah'
m bildigi turlti. gti.nahlardan vazge~mesi ise buna bagh olarak (arazi) 
istenen §eydir. Qti.nkti. tam olarak rahmetin has1l olmas1 anc;:tk gti.nah
lardan vazge~me ile ger~ekle§ir. Bu sebeple rahmet ilimden o:qce zikre-
dilmi§tir. · 

Dordti.ncti. Mes'ele : Bu ayet gosteriyor ki, yaratma ve olU§ k1ssa
s1yla gozonti.nde bulundu.rulan ilk maksad yalmzca tahmet, lutuf, ke
rem ve comertliktir. Kesin deliller de gosteriyor ki her turlti. hay1r ve 
§er, sa~tdet ve §ekavet varhk alemine girerse; Allah'm kaza ve kaderiy
le girmiktedir. Bu ikisinin arasm1 birle§tirmek ise ~ok zordur. Burada 
hikmet erbab1 demi§lerdir ki: Hay1r; ho§lamlan bir istek, §~r ise; ho§
lamlmayan bir istektir. Hay1r kendiliginden kararla§tmlml§, §er ise 
arazi olarak kararla§tlnl,nn§tlr. Bu mes'elenin derinligi ~ok bti.yti.ktur. 

Be§inci Mes'ele : Allah Teala'mn «Rahmeti ve ilim baknp.mdan her 
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§eyi ku§atmi§tlr.» kavli gbsteriyor ki; Allah Tea.la sonsuza kadar bili
nen her §eyi kiilli ve ciiz' olarak bilmektedir. f?ayE;t boyle olmasayd1 dua 
ve yalvarmanm anlam1 olmazd1. Eger baz1 §eylerin Allah'm bilgisinin
di§mda )falmasi caiz olursa, bu takdirde dua eden biF ki§inin Al~ah Te
ala'mn kendisini duyup duasmi bildigini kabul etmez ve bu takdirde de 
dua etmesinin hie; bir faydas1 kalmazd1. (Fahreddin Razi, Mefatih el
Gayb, XXVII, 33-36). 

-----1000 ----

10 - Kiifredenlere seslenilir ki: Allah'1n gazab1 sizin 
birbirinize olan· ofkenizden daha buyuktur. C:unku siz, 
imana davet olunuyordunuz da kufrediyordunuz. 

11 - Onlar da: RabbrmiZ; bizi iki defa oldurdun, iki de
fa dirilttin. Biz de sw;lanmizi itiraf ettik. Bir daha 91kmaya 
yol var m1? derler. 

12 - Bunun sebebi ~udur: Yaln1z Allah'a dua edildigi 
zaman inkar ederdiniz de, O'na ~irk ko~ulunca inanird1n1z. 
Artlk hukum; Aliyy, Kebir Allah'1ndir. 

13 - Size ayetlerini gosteren ve si:::: .. 1 ic;in gokten riZlk 
mdiren O'dur. O'na yonelenden ba~kas1 ibret aJmaz. 

14 - Oyle ise kafirler istemese de, siz dini yaln1z O'na 
halis k1lanlar olarak Allah'a dua edin. 
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Allah Teala burada kaJirlerden . haber veriyor. Onlar yallmlanan 
ate§ler ir;indelerken, hi<; kimsenin kurtulmaya gii<; yetiremeyecegi Al
lah'm azab1 ily.YUZ yiize geldiklerinde k1yamet giinii nida edip bagn
§acaklardlr. i§te o zaman ate§e girmelerine sebep olan ger;mi§ kotu amel
leri sebebiyle kendi k~ndileririe k1zacaklar, son derece §iddetli bir §ekil
de gazablanacaklard1r. Melekler o s1rada onlara yiice bir haber verme 
ve sesleni§le §oyle haber verecekler: _Ey bu azab ir;inde k1vrananlar, diin
yada iken imana r;agmllp da kiifrettiginiz zaman Allah'm size gazab1, 
bugiin §U durumda sizin kendinize k1zgmllgm1zdan r;ok daha §iddetli
dir. 

«Allah'm gazab1 sizin birbirinize olan ofkenizdEm daha btiytiktiir. 
Qtinkti siz, imana davet olunuyordunuz da ktifrediyordunuz.n ayeti hak
kmda Kat~de der ki: Dtinyada kendilerine im9>n teklif edildigi zaman 
imam terk edip kabul etmemekte direnen dalal~t ehline Allah'm gazab1 
k1yamet gtinu Allah'm azabm1 gozleriyle mti§~hade ettikleri zamanda 
onlarm kendilerine olan gazablarmdan daha btiytikttir. Hasan: el-Basri, 
Mticahid, Si.iddi, Zerr ibn Abdullah el-Hemedfl . .ni, Abdurrahman ibn 
Zeyd ibn Eslem ve ibn Cerir Taberi -Allah hepsine rahmet eylesin
de boyle soylemi§lerdir. 

Onlar da: «Rabb1m1z; bizi iki defa oldtirdtin, iki defa dirilttin ... 
derler.>> Sevri'nin Ebu ishak kanallyla ... ibn Mes'ud'dan rivayetine go
re bu ayet-i kerime, Allah Teala'mn §U kavli gibidir: uNas1l oluyor da 
Allah'1 inkar ediyorsunuz? Halbuki siz oltiler iken o diriltti. Sonra sizi 
oldtirecek, sonra tekrar diriltecek, en sonunda yalmz O'na dondtirtile
ceksiniz.>> (Bakara, 28). ibn Abbas, Dahhak, Katade ve Ebu Malik de 
boyle soylemi§tir. ~tiphesiz dogru olan budur. Stiddi der ki: Dtinyada 
oldtirtildtiler, sorira kabirlerinde diriltilip kendilerine hitab olundu, 
sonra tekrar oldtiriildtiler ve k1yamet gtinii yeniden diriltildiler. ibn 
Zeyd de §6yle diyor: Hz. Adem'in sulbtinde iken kendilerinden soz alm
dlgl zaman diriltildiler, sonra rahimlerde yaratlld1lar, sonra da Allah 
Teala k1yamet gtinii onlan oldtirdti. Stiddi ve ibn Zeyd'in kavilleri za
Ylftlr. Zira onlarm bu sozleri diriltme ve oldtirmel~rin tit; kerre olma
slm gerektirmektedir. Sahih olan ar;1klama ise ibn Mes'ud, ibn Abbas 
ve onlara tabi · olanlann gori.i§iidtir. Biittin bunlardan maksad §6yle 
ozetlenebilir: Kafirler k1yamet arsalarmda Allah Teala'mn huzurun
da durduklan s1rada dtinyaya donmeyi isteyeceklerdir. Nitekim Allah 
Teala bir ayet-i kerime'de: «Sur;lulan, Rablannm huzurunda ba§lan 
onlerine egilmi§ olarak :· Rabb1m1z, gordtik ve dinledik. Artlk bizi geri 
dondtir de salih amel i§leyelim. Gerr;ekten biz kesin olarak inandlk, der
lerken bir gorsen.ll (Secde, 12) buyurur ki, onlann bu isteklerine cevab 
verilmeyecektir. Sonra cehennemi gozleri ile goriip cehenn~min ba§mda 
durdurulup da ondaki azab ve cezaya baktlklan zaman, birinci keresin-
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de olandan daha §iddetli bir §ekilde dunyaya donti§ti isteyecekler, yine 
bu isteklerine icftbet olunmayacak. Allah TeaJa §Oyle buyuruyor: · «Bir 
gorsen; ate§in ba§mda durduklan : Ke§ki geri dondurtilseydik ve 
RabblffilZlll ayetlerini yalan saymasaydlk da mu'minlerden olsaydlk, de
dikleri zaman. Hay1r, otedenberi gizleyegeldikleri §eylerle kar§llanna 
g1ktlk. Eger geri dondurtilselerdi yine kendilerine yasaklanan §eylere 
doneceklerdi. Dogrusu onlar, yalanc1lard1r.» (En'ain, 27-28) . Cehenne
me. girip ate§in 1s1sma degip tokmaklar ve bukag1lara vurulduk: 
Ian zaman dunyaya donu~ istekleri daha golc olacaktlr. <<Orada 
onlar bagm§lrlar : Rabb1m1z bizi g1kar da yapageldiklerimizden fark-
11 olarak salih amel i§leyelim. bgut alacak ki§inin ogut alacag1 ka
dar bir sure sizi ya§atmad1k m1? Ve size uyanc1 da gelmi§ti. Oyleyse 
azab1 tadm1z. Zalimler ic;in bir yardlffiCl yoktur.n (Fatlr, 37), <<Rabt~

ffilZ, bizi buradan g1kar, tekrar donersek dogrusu zulmetmi§ oluruz. Bu
yurdu ki: Y1k1hp gidin igerisine. Benimle konu§maym.» (Mu'minun, 
107-108). Bu ayet-i kerime'de ise onlar,,. isteklerinde Allah'm lutfunu 
taleb ederek sozlerine bir mukaddime ile ba§hyorlar ve diyorlar ki: 
«Rabb1m1z; bizi iki defa oldurdun, iki defa d~rilttin . » Senin kudretin 
buyuktur. ~uphesiz Sen, biz oldukten sonra. J)izi dirilttin, sonra oldur
dun, sonra tekrar dirilttin. Sen diledigine guc; yetirirsin. Bizler gunah
lanmlzl itiraf etmi§ durumday1z. ~uras1 muhakkak ki, biz dunya yur
dunda kendimize haks1zhk edenlerdendik. «Bir daha c;1kmaya yol var 
ml?» Dunyaya bizi geri dondurme istegimize icabet eder misin? ~up
hesiz Sen buna ka,dirsin. Elbette biz, daha once i§lemekte oldugumuz
dan ba§ka ameller i§leyecegiz. Eger bizler daha once yapagelmekte ol
duklanmlza donecek olursak §tiphe yok ki zalimler oluruz. i§te o zaman 
kendilerine, dunya yurduna donti§lerine yol olmad1g1 cevab1 verilir son
ra da bunun imkans1zhgmm sebebi belirtilir ki, bu da onlarm .seciyye
lerinin gergegi kabul etmez, hakka uymaz, aksine inkar edip reddeder 
olmas1d1r. Bu sebepledir ki §Oyle buyrulur: «Bunun sebebi §Udur: Yal
mz Allah'a dua edildigi zaman inkar ederdiniz de, O'na §irk ko§ulun
ca inamrdm1z. (Sizler dunya yurduna dondurtilecek olursamz yine boy- . 
le olacaksm1z.))) Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyu
rur: «Eger geri dondurtilselerdi yine kendilerine yasaklanan §eylere do
neceklerdi. Dogrusu onlar, yalanc1lard1r.>> (En'9.m,. 28). · 

«Artlk hukum; Aliyy, Kebir Allah'md1r.» 0 , yarat1klan hakkmda 
hukum verendir: Hukmunde asia zulmetmeyen Adil'dir. Diledigini hi
dayete eri§tirir, diledigini sap1khkta b1rak1r. Diledigine merhamet eder, 
diledigine azab eder. O'ndan ba§ka ilah yoktur. 

«Size ayetlerini gosteren o :ctur.)) Sufli ve _ulvi yarat1klarmda gor
mekte oldugunuz, yaratu:!1smm ve yoktan var edicisinin kemaline dela
let eden muazzam ayetleri, alametleri mti§ahade etmekteler ki bu, Al-
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lah Teala.'nm yaratmadaki kudretine ac;1kc;a delalet etmektedir. «Ve si
zin ic;in gokten nz1k indiren O'dur.» Bu nz1k, kendisiyle muhtelif 
tatlar, kokular, §ekiller ve renklerde duyularla mii§ahade edilebilen 
ekin ve meyvelerin c;Ikanld1g1 yagmurdur. Yagmur, aym su oldugu hal
de Allah'm yiice kudreti ile yeti§en iiriinler, birbirinden farkll ve iistfin 
k1lmmi§lard1r. Basiret sahibi olan ve Allah'a yonelenden ba§kas1 ibret 
allp biitiin burrlar iizerinde dii§iinerek yarat1c1smm azametine bunlar-
da delil bulamaz. , 

«Oyle ise kafirler istemese de, siz luni yalmz O'na halis k1lanlar 
olarak Allah'a dua edin.» ibadet ve duay1 yegane Allah'a tahsis ederek 
gidi§atlarmda ve yollarmda mii§riklere muhalefet edin. imam Ahmed 

0 .. • • 

der ki: Bize Abdullah Ibn· Nemir'in ... Ebu Ziibeyr Muhammed Ibn Miis-
lim'den rivayetine gore Abdullah ibn Ziibeyr her namazm sonunda se
lam verdigi zaman §oyle dermi§: Allah'tan ba§ka ilah yoktur. 0; tek
tir, ortag1 yoktur. Miilk ve hamd O'nundur. O'nun her §eye giicii yeter. 
Giic; ve kuvvet ancak Allah iledir. Allah'tan ba§ka ilah yoktur. Biz an
cak O'na ibadet ederiz, Nimet ve lutuf O'nundur. En giizel ovgii O'nun
dur. Allah'tan ba§ka ilah yoktur. Kafirler istemese bile biz, dini yalmz 
O'na tahsis edenleriz. Bu duadan sonra ibn Ziibeyr §oyle dermi§: Allah 
Rasulii (s.a.) her namazm sonunda bu tevhidi okurdu. Hadisi Muslim, 
Ebu Davud ve Nesei de muhtelif 'kanallardan olmak iizere Hi§am ibn 
Urve kanallyla .. . Abdullah ibn Ziibeyr'den rivayet ederler ki; buna go
re Allah Rasulii (s.a.) her namazm sonunda: Tek ve ortag1 olmad1g1 
halde Allah'tan ba§ka ilah yoktur ... diye tevhid okurmu§. Ve ravi ha
disl.n tamamm1 Zikretti. Abdullah ibn Ziibeyr'den rivayet edilen sahih 
bir hadise gore; Allah Rasulii (s.a.), farz namazlarm akabinde §Oyle 
dermi§: Tek \ze' ortag1 olmayan Allah'tan ba§ka ilah yoktur. Miilk ve 
hamd, O'nundili-. O'nun her §eye giicii yeter. Giic; ve kuvvet ancak Al
lah iledir. Allah'tan ba§ka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. 
Nimet ve lutuf O'nundur. En giizel ovgii de O'nundur. Allah'tan ba§ka 
ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalmz Allah'a tahsis ederiz. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Rebi'in ... Ebu Hiireyre (r.a.)den, onun 
da Hz. Peygamber {s.a.)den rivayetine gore; o, §oyle buyurmu§tur : ica
bet olunacagma kesin olarak inamr oldugunuz halde Allah'a dua edin 
ve billin ki Allah Teala gafil bir kalbden asla duay1 kabul buyurup ica
bet eylemez. 
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15 - Dereceleri yukselten, Ar§'rn sahibi Allah, kanw 

la§ma gununden korkutmak i·c;in, kendi emrinden olan ru
hu kullanndan diledigine indirir. 

16 - 0 gun onlar, ortaya c;lkarlar. Hie; bir §eyleri Al
lah'a gizli kalmaz. Kimindir bugun mulk? Vahid, Kahhar 
olan Allah'rndrr. 

17- Bugun her nefis kazandrgr ile kar§rhk gorur. Bu
gun zulum yoktur. Muhakkak ki Allah, hesabr c;abuk go-. . 
rehdir. 

Allah TeaJa azametini, kib.riyasml ve biitiin yaratlklarm iizerinde, 
onlarm tavam gibi olan yiice Ar§'mm yiiksekligini haber veriyor. Nitekim 
ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Derecelere sahip, Allah katmdand1r. Melek
ler ve ruh miktan elli bin y1l olan bir giinde o derecelere yiikselip t;l
karlar.» (Mearic, 3,4) buyurur ki, ilerde gelecegi iizere bu, Ar§ ile ye
dinci kat yer arasmdaki mesatedir. Bu, selef ve haleften bir cemaatm 
kavli olup tercih edilen gorii§ de budur. Birc;oklarmm zikrettiginegore 
Ar§, k1rm1Z1 yakuttand1r. iki kutru arasmdaki geni§lik, elli bin senelik 
yoldur. Ytiksekligi ise yedinci kat yeryiiziinden itib9.ren elli bin sene
lik yoldur. Biraz once gec;en Ev'al- (yaban kec;ileri) hadisi de Ar§'m yedi 
gokten daha yiiksek olduguna delalet etmektedir. 

<<Kendi emrinden alan ruhu kullarmdan diledigine indirir.» ayet-i 
kerimesi Allah Teala'mn §U kavilleri gibidir:. «0, kullarmdan diledigi
ne kendi emrinden melekleri ruh ile indirir ki; Benden ba§ka tann yok-
ur, Benden sakmm, diye uyarsmlar.» (Nahl, 2), «Muhakkak ki, o (Kur'

an) , elbette alemlerin Rabbmm indirmesidir. Onu Ruh el-Emin indir
mi§tir; senin kalbine ki uyanc1lardan olasm.>> (~uara, 192-194). Bu se
!)epledir ki: «Kar§lla§ma giiniinden korkutmak ic;in ... » buyurmu§tur. 
Ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha der ki: «Kaq1la§ma giinii» ile 
~erciime edilen ( :__J'Ydl r Y.. .) kelimesi klyamet g~niiniin isimlerinden 
!up Allah Teala kullanm bundan sakmd1rm1§tlr. Ibn Ciireyc'in naklet

:igine gore ibn Abbas burada: Hz. Adem o giinde, c;ocuklarmm sonu.ncu
u ile kar§lla§lr, demi§tir. ibn Zeyd ise: 0 ·giinde kullar kaq1la§1r, bir 

araya gelirler, demi§tir. Katade, Siiddi, Bilal ibn Sa'd ve Siifyan ibn 
Uyeyne §oyle diyorlar : Gok ve yeryiizti halkl o giinde biraraya gelir, kar-
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§Ila§Irlar. Yine Katade §oyle diyor: 0 giinde gok ve yer halk1, yarat1c1 ve 
yaratlklar kar§Ila§Irlar. Meymun ibn Mihran da: Zalim ve mazlum kar
§Ila§Ir, demi§tir. ~oyle denilebilir : K1yamet giinii, biitiin bunlan i<;ine 
almaktad1r. Ba§kalarmm da soyledigi iizere; o giinde her bir amel sa
hibi hay1r olsun, §er olsun i§ledigi ile kar§Ila§acaktlr. 

<<0 giin onlar, ortaya <;Ikarlar.» Her §ey apa<;Ik ve zahirdir. Onlan 
gizleyecek, golgeleyecek ve ortecek hi<; bir §ey yoktur. Bu sebepledir ki 
§oyle buyrulur: «0 giin onlar, ortaya <;Ikarlar. Hi<; bir §eyleri Allah'a 
gizli kalmaz.» Allah'm ilmine gore her §ey bir seviyede ve e§ittir. 

«Kimindir bugiin miilk? Vahid, Kahhar alan Allali'md1r.» Daha 
once ibn Orner hadisinde de ge<;tigi iizere Allah Teala, gokleri ve yeri 
kudret eliyle diiriip sonra da: Ben Melik'im, Ben Cebbar'1m, Ben Mii
tekebbir'im. Yeryiiziiniin krallan nerede? Nerede zulmeden ve biiyiik
lenenler? buyuracaktlr. Sur hadisinde de §oyle haber verilir : Allah Te
ala biitiin yaratlklarmm ruhlanm kabzedip de tek ve orta~ olmayarak 
O'nun di§mda hi<; bir §ey kalmad1gmda ii<; kere : Kimindir bugiin 
miilk? diye soracak, sonra da bizzat kendisi §oyle cevab verecek: Va
hid, Kahhar olan Allah'md1r. 0 Allah ki, yegane 0 , her §eyi kahr u ga
lebesi altma almi§"tlr. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Galib'in.. . ibn Ab
. bas'tan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: K1yametten k1sa bir sure on

ce bir miinadi : Ey insanlar, k1yamet size gelip <;att1 diye nida edecek, 
onu oliiler ve diriler i§itecekler. Allah Teala diinya semasi.na gelerek: 

. «Kimindir bugiin miilk? Vahid, Kahh9,r alan Allah'md1r.» buyuracak
tlr. 

ccBugiin her nefis kazand1g1 ile kar§Ihk goriir. Bugiin zuliim yok
tur. Muhakkak ki Allah, hesab1 <;abuk gorendir.». ayetinde Allah Teala, 
yaratlklan arasmdaki hiikmiinde adaletini haber veriyor. 0, hayu· ve
ya §er olsun zerre ag1rhg1 haks1zhk etmez. Aksine bir iyiligi on katly
la, kotiiliigii ise bir misliyle cezalandmr. Bu sebepledir ki: ccBugiin zu
liim yoktur.» buyurmu§tur. Nitekim Miislim'in Sahih'inde Ebu Zerr'
den, onun da ·Allah Rasulii (s.a .)nden rivayeti ile sabit olduguna gore 
Hz. Peygamber, Rab Teala'mn §oyle buyuracagm1 naklediyor: Ey kul
lanm, Ben zulmii zabma haram k1ld1m ve sizin aramzda da onu ha
ram klld1m. Birbirinize zulmetmeyin. Ey kullanm, i§te §Unlar amel
leriniz, onlan sizin i<;in sayd1m sonra da size onlarm kar§1hgm1 tam 
olarak verdim. Kim hay1r bulursa, Allah'a hamdetsin. Kim de bundan 
ba§kasm1 bulacak olursa, kendinden ba§kas1m ay1play1p su<;lamasm. 

ccMuhakkak ki Allah, hesab1 <;abuk gorendir.>> Bir tek nefsi hesaba 
<;eker gibi biitiin yaratlklan hesaba <;eke~ektir. Nitekim ba§ka ayetler
de de §oyle buyrulur: ccSizin yaratllmaniz da, yeniden diriltilmeniz de, 
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bir tek ki§ininki gibidir.n (Lokman, 28), ((Bizim buyrugumuz, bir goz 
k1rpmas1 gibi anidir.n (Ka\l}er, 5~) . 
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18 - Onlan yakla$an gun ile uyar 0 zaman ki, yiirek
ler ag1zlara gelecek, tasaqan yutkunacaklar. Za1imlerin ne · 
dostu, ne de dinlenecek ~efaatc;1s1 olur. 

19 - 0, gozlerin hainligini ve gogiislerin gizledigini 
bilir. 

20 - Allah, hak ile hukmeder. O'nu b1rak1p da taptrk~ 
Ian ise hie; bir ~eye hiikmedemez. ~iiphesiz ki Allah, Semi'
dir, Basir'dir. 

· ( tj~l iJi ) kiyametin isimlerindendir. Yakm olmasi dolayisiyla 
bu 1sim ver1Tml§tir. Allah Teala ba§ka ayet-i kerimelerde de §6yle buyu
rur: «K1yamet yakla§tlk<;a yakla§mi§tlr. Onu Allah'tan ba§ka ortaya ko
yacak yoktur.n (Necm; 57,58), «Saat yakla§tl ve ay yanld1.n (Kamer, 1), 
«insanlarm hesab gorme zamam yakla§ti.>J (Enbiya, 1), «Allah'm em-

. ri geldi. Artlk onu acele istemeyin.n (Nahl, 1), «Azab1 yakla§Irken gor
dukleri vakit, kufredenlerin yuzleri c;irkinle§ip karanr; onlara: Sizin 
aray1p durdugunuz i§te budur, denir.n (Mtilk, 27) · 

«0 zaman ki, yurekler ag1zlara gelecek, tasadan yutkunacaklar.n 
Katade der ki : Kalbler korkudan ag1za gelecek, ne <;Ikacak ne de yer
lerine donebilecek. ikrime, Suddi ve birc;oklan da boyle soylemi§tir. 
(-0;J;¥~ ) kelimesi ; onlarm susacaklanm, hie; kimsenin Allah'm 
izr110Imacfan konu§amayacagmi ifade etmektedir. «Ruh ve meleklerin 
dizi dizi durduklan gun, Rahman olan Allah'm izni olmadan kimse ko
nu§amayacaktir. Konu§tugu zaman da dogruyu soyleyecektir.n (Nebe', 
38) . ibn Cureyc kelimeyi; aglayacaklar, §eklinde ac;1klar. 

«Zalimlerin ne dostu, ne de dinlenecek §efaat<;ISI olur.n Allah'a §irk 
ko§mak suretiyle kendilerine zulmeden kimselerin fayda verecek bir 
yakmlan ve onlar hakkmda §efaat edecek bir §efaatc;Ilan olmaz. Ak-· 
sine onlar ic;in hay1rlara giden buttin yollar kesilmi§tir. 
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«0, gozlerin hainligini ve goguslerin gizledigini bilir.» Allah ~e
ala burada kuc;ugu, buyugu, onemlisi, onemsizi, incesi ve latif ola.m 
ile ilminin her §eyi ku§atml§ oldugunu haber v<::rerek ilmi ile insanlan 
sakmd1rmaktad1r. Boylece belki Allah'tan gerektigi §ekilde haya eder, 
gerektigi §ekilde O'ndan sakm1r, O'nun her §eyi goren oldugunu bile
nin murakabesi ile Allah'm hakkma riayet ederler. ~uphesiz Allah Te
ala, her ne kadar emir). olduklarm1 1zhar etseler de hain gozleri, gtintil
ler ve kalblerin ·gi?:lediklerini iyi bilir. 

• ibn Abbas «0, gozlerin hainligini ve goguslerin gizledigini bilir.» 
ayeti hakkmda der ki : Bir adam dti§tinun ki bir ailenin yanma girmi§, 
o ailenin ic;inde guzel bir kadm var, veya onlara ugraml§ da yanlarm
da guzel bir kadm var. Onlarm gormedigi s1rada o kadma bakar, on
lar kendisinin durumunu farkettiklerinde gozunu kapat1r. Onlarm gaf
let anmda yine hemen o kadma bakar, durumunu farkettiklerinde yi
ne gozunu kapatir. i§te Allah Teal9. o kimsenin kalbindeki o kadmm 
ut yerine muttali' olma arzu ve istegine muttali' olur. ibn Abbas'm bu 
ac;1klamasm1 ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. Dahhak ise <<Gtizlerin ha~ 
inligi» ni §tiyle ac;1klar: 0, gtiz ka§ i§areti ve ki~inin, gormedigi halde 
gordum, gtirdugu halde gtirmedim, demesidir. ibn Abbas da der ki: Al
lah Teala gozun bakmasmda, herhangi bir hainlik murad edip etme
digini iyi bilir. Mucahid ve Katade de boyle soylemi§tir. «Goguslerin 
gizledigini bilir.» ayetinde ibn Abbas der ki: Guc; yetirip ele gec;irdigin 
takdirde bir kadmla zina edip etmeyecegini iyi bilir. Suddi ise burada 
goguslerin gizledigi ile vesvesenin kasdedildigini sayler. 

«Allah, hak ile htikmeder.>> A'me§'in Said ibn Cubeyr'den, onun da 
ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «Allah, hak ile hukmeder.>> ayeti hak
kmda §tiyle demi§tir: iyiligi iyilikle, ktittilugu kotultikle cezalandlrma
ya ~adirdir. ~uphesiz ki Allah Semi' ve Basir'dir. ibn Abbas'm bu tef
siri Allah Teala'mn §U kavli gibidir: «Kottiluk edenlere yapt1klarmm 
kar§1llgm1 vermesi, iyi davrananlara da daha guzeliyle kar§lllk verme
si ic;indir.» (Necm, 31). 

«O'nu b1rak1p da taptiklan (putlar ve Allah'a denk sayd1klan) ise 
(hie; bir §eye sahip olmadlklan gibi) hie; bir §eye de htikmedemez. ~uphe
siz ki Allah, Semi' (yaratiklarmm sozlerini i§iten) dir, Basir' (onlan 
goren) dir.» 0, diledigini hidayete eri§tirir, diledigini sap1kllkta blra
klr. o, butun bunlarda adaletli hakimdir. 
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21 - Yeryuzunde gezip dol~mad1lar m1 ki, kendilerin
den oncekilerin aklbetlerinin nasll oldugunu gorsunler? 
Onlar kendilerinden daha kuvvetli ve yeryuzttnde daha 
<;ok eser b1rakan kimselerdi. Allah, onlan gunahlanyla 
yaJkalayiVerdi. A).lah'a kar~1 onlan koruyan yoktur. 

22- Bu, peygamberleri kendilerine apa<;1k mYcizeler
le geldiginde inkar etmelerindendir. Allah . da onlan yaka
laylverdi. Muhakkak ki 0, kuvvetlici.i.r, cezaland1rmas1 pek 
~iddetlidir. 

Allah Teala bu ayet-i kerim"eler'de buyurur ki: Ey Muhammed, §U 
3enin risaletini inkar edip yalanlayanlar yeryiiziinde dola§Ip gezmiyor
lar m1 ki, kendilerinden once peygam"Qerleri yalanlayan iimmetlerin 

' ...... 
ba§larma nelerin geldigini, ne gibi azablara duc;:ar kald1klanm gorsiin-
ler? Onlar §iiphesiz kendilerinden daha kuvvetli ve yer yiiziinde daha 
c;:ok eser b1rakan kimselerdi. Onlar kendilerinin giig yetiremeyecegi ko- · 
naklar ve muhte§em binalar in§a edip eser olarak b1rakm1§ kimselerdi. 
«Andolsun ki onlan, sizleri yerle§tirmedigimiz yerlere yerle§tirmi§tik.» 
(Ahkat, 26), «Toprag1 alt-iist etmi§ler ve onu kendilerinden daha c;:ok 
i'mar etmi§lerdi.» (Rum, 9) . Bu kadar giic;:lii kuvvetli olmalarma rag
men Allah Teala, elgilerine kiifretme gunahm1 i§lemelerinden dolay1 
onlan yakalayiVermi§ti. «Allah'a kar§I onlan koruyan, (onlardan Allah'
m azab1m engelleyip geri c;:evirebilecek ve onlan koreyacak hie;: kimse 
de) yoktur.» 

Sonra Allah Teala, onlan yakalayi§mm sebebini ve i§lemi§ olduk
lan giinahlan zikrederek §Oyle buyurur: «Bu, peygamberleri kendilerine 
apag1k mucizelerle, (delil ve biirhanlarla) geldiginde (bu apag1k beyan 
ve biirhanlara ragmen) inkar etmelerindendir. Allah da onlan yakala
ytverdi.» Helak ediverdi. Kafirler igin de elbette bunun bir misli daha 
vard1r. «Muhakkak ki 0, kuvvetlidir, cezalandirmasi (ve azab1) pek 
~iddetlidir.>> Allah bizi bundan korusun. 



6988 iBN KES!R (Ciiz: 24; Sure : 40 

23 - Andolsun ki Biz, Musa'y1 ayetlerimizle ve apa<;1k 
burhan ile gonderdik. 

- . 
24 - Firavun'a, _Haman'a, ve Karun'a. Bu, yalanc1 si-

hirbazln biridir, dediler. 
25 - 0, kat1m1zdan kendilerine. hakk1 getirince: Onun

la beraber iman etmif; olanlann ogullannl oldurun, kadln
lannl sag b1rak1n, dediler. Kafirlerin duzeni heder olmak
tan baf;ka bir f;ey degildir. 

26 - Firavun demif;ti ki: B1rak1n beni de Musa'y1 oldu
reyim. 0 ise Rabb1na yalvaradursun. Onun, sizin dininizi 
degif;tirmesinden veya yeryuzunde fesad <;1karmas1ndari 
korkuyorurh. 

27- Musa da demi~?ti ki: Dogrusu ben, hesab gunune 
inanmayan her mutekebbirden; benim de Rabb1m, sizi? de 
Rabb1n1z olana s1g1n1nm . . 

Allah Teala, Rasulii (s.a.)nii kavminden kendini yalanlayanlarm 
yalanlamasma kar§l teselli ediyor, diinyada ve ahirette giizel aklbet ve 
zaferin onun olacagm1 miijdeliyor. Nitekim apa<;Ik mucizeler ve delil
lerle Allah'm peygamber olarak· gondermi§ oldugu Musa ibn imran hak
kmda da boyle olmu§tu. Bu sebepledir ki §Oyle buyurur: «Andolsun ki 
Biz, Musa'y1 ayetlerimizle ve apac;1k biirhan ile (M1s1r diyarmdaki kipti
lerin krah) Firavun'a, (onun veziri) Haman'a ve (zamamnda insanlarm 
mal ve ticarette en zengini olan) Karun'a gonderdik. Onlar : Bu, yalan
ci sihirbazm biridir, (diyerek onu sihirbaz, goz boyay1c1 ve Allah'm ken
disini peygamber olarak gonderdigine dair soziinde yalanc1 saymi§lar
dL) » Bu ayet-i kerime, Allah Teala'mn §U kavli ·gibidir: «i§te boyle. On
lardan once~ilere, herhangi bir peygamber geldiginde sadece: Sihirbaz-
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d1r, veya delidir, dediler. Oncekiler sonrakilere boyle mi vasiyet ettiler? 
Hay1r, onlar azgm bir millettir.» (Zariyat, 52-53). 

<cO, kat1m1zdan Allah Teala'nm kendisini onlara peygamber olarak 
gonderdigine del8Jet eden kesin delil ve burhan getirince : Onunla be
raber iman etmi§ olanlarm ogullanm oldurun, kadmlanm sag b1rakm, 
dediler.» Bu, israilogullanmn erkek <;ocuklanm oldurme ile ilgili Fira
vun'un ikinci emridir. Birincisi, Hz. Musa'nm varllgmdan sakmmas1 ve· 
ya israilogullan halkm1 zelil k1larak say1lanm azaltma gayesine ma'
tUf idi veya her ikisi i<;indi. ikinci emri ise ikinci bir sebebe dayamyor 
ki, bu da israilogullanm a§ag1lamak ve boylece onlann Hz. Musa (a.s.) 
da ugursuzluk gormelerini saglamakti. Bu sebepledir ki israilogullan 
§6yle dediler : ((Sen; bize gelmezden once de, geldikten sonra da eziyyet 
edildik. Dedi ki: Rabbm1zm, dti§mammz1 yok etmesi ve yeryuzunde si
zi onlarm yerine ger;irmesi umulur. Ve o zaman nas1l davranacag1mza 
bakacakt1r.n (A'rat, 129). Katade bu emirlerin, pe§pe§e gelen iki emir 
oldugunu sayler. 

Allah Teala da buyurdu ki: ((Katirlerin duzeni heder olmaktan ba§
ka bir §ey degildir.n Onlarm duzeni ve kendilerine kar§I israilogullan 

. i.istun gelmesinler diye israilogullanmn say1sm1 azaltma maksad1, an
cak sap1kllk ir;iride heder olup gitmekten ba§ka bir i§e yarayacak de
gildir. 

«Firavun demi§ti ki: B1rakm beni de Musa'y1 oldureyim. 0 ise Rab
bma yalvaradursun.n ayeti Firavun'un ---Allah ona la'net etsin- Hz. 
Musa (a.s.)y1 oldurme azmini haber vermektedir. Firavun kavmine 
§Oyle demi§ti: B1rakm beni de sizin i<;in Musa.'y1 oldureyim. 0 ise Rab
bma yalvaradursun. Elbette ben onun bu duasma ald1racak degilim.» 
Firavun'un bu ifadeleri inkarm, inadm ve mucrimligin en ust derece
sidir. Firavun'un: ((Onun, sizin dininizi degi§tirmesinden veya yeryuzun
de fesad <;Ikarmasmdan korkuyorum.n sozunde Hz. Musa kasdedilmek
tedir. Firavun, Hz. Musa'nm insanlan kendi yolundan saptlrarak adet
lerini ve geleneklerini degi§tirmesinden korkuyordu. Bu sebepledir ki 
bir darb-1 meselde §6yle denilir: Firavun Hz. Musa.'ya kar§I insanlara 
aciylp §efkat duyan bir vaiz durumuna dti§tu. 

( .. . ) 
Hz. Musa'ya Firavun'un: ((B1rakm beni de Musa'y1 oldureyim.» so

zu ula§tlgi zaman o, §6yle dedi: ((Dogrusu ben, hesab gunune inanma
yan her mutekebbirden; benim de, sizin de Rabbm1z olana s1gmmm.>> 
Firavun'un ve emsalinin kotultigunden Allah'a s1gm1p iltica ettim, Ey 
muhatablanm; hesab gunune inanmayan, hakka kar§l buyuklenen her 
bir sur;lu mi.itekebbirden Allah'a s1gmmm. Ebu Musa el-E§'ari (r.a.)den 
rivayet edilen bir hadise gore Allah Rasulu (s.a.) bir kavimden kork
tugu zaman §6yle dua edermi§: Ey Allah'1m, onlarm kottiluklerinden 
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Sana s1gmmz, onlann bizi oldi.irmelerinden koruyacak olan da Sensin 
ve bunda ancak Sana s1gm1nz. 

28 - Firavun hanedan1ndan olup da iman1n1 gizleyen 
mii'min bir adam da demi~ti ki: Rabb1m Allah'tlr, dedi di
ye bir ki~iyi mi oldiireceksiniz? Halbuki o, size Rabblnlz
dan ayetlerle gelmi~tir: Eger yalanc1ysa yalan1 kendisin~,
dir. Eger dogru sozlii ise sizi tehdit ettiklerinin bir k1sm1 
ba~1n1za gelebilir. Muhakkak ki Allah, haddi a~an yalanc1 
bir kimseyi hidayete erdirmez. 

29 - Ey ka vmim; bugiin m iilk sizindir. Y eryiiziinde 
galib sizsiniz. Fakat Allah'1n bask1n1 gelip c;atlnca, O'na 
kar~1 bize kim yard1m eder? Firavun dedi ki: Ben size ken
di gorii~iimden ba~kaSllll soylemiyorum. Size dogru yolun 
tersini de gostermiyorum. 

Me§htlr olan gorii§e gore mii'min olan bu ki§i, Firavun hanedanm
cfan bir k1pti idi. Siiddi, onun Firavun'un amcas1 oglu oldugunu sayler. 
Bu ki§inin Hz. Mtlsa ile birlikte kurtulan ki§i oldugu da soylenir. Bu go-

. rii§ii tercih eden ibn Cerir, bu mii'min ki§inin israilogullarmdan oldu
guna dair kavli reddeder. <;iinkii Firavun onun soziinii dinlemi§ ve Hz. 
Mtlsa.'y1 oldiirmekten vazge<;mi§tir. ~ayet bu kimse israilogullanndan 
olsayd1, herhalde Firavun onu cezalandmnakta hi<; tereddiit etmezdi. 
ibn Abbas'tan rivayetle ibn Ciireyc der ki: Bu adam, Firavun'un ka
nsl ve <<Ey Mtlsa, ileri gelenler seni oldiirmek i<;in aralarmda gori.i§ii
yorlar ... » (Kasas, 20) diyenden ba§ka Firavun hanedanmdan hi<; kim
.se Hz. Mtlsa'ya iman etmemi§tir. ibn Abbas'm bu soziini.i ibn Ebu Ha
tim rivayet ediyor. 
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Bu ki~i, imamm kavmi olan k1ptilerden saklamaktaydL Firavun 
«Birakm beni de Musa.'y1 oldiireyim.n deyinceye kadar da imamm a<;I
ga vurmam1~, ancak o zaman Allah i<;in ofkesini ag1ga vurmu§tu. «Ci
hadm en iistiinii zalim bir sultanm yamnda adaletli olan bir soz soyle
mektir.n Nitekim bu gergek bir hadiste de ifadesini bulmaktadir. El
bette Firavun katmda bu sozden daha biiyiigii olamazd1. 0, §6yle de
mi~ti: ccRabb1m Allah'tlr, dedi diye bir ki§iyi mi oldiireceksiniz?n Bu
hari, Sahih'inde ~oyle bir hadis rivayet eder: Bize Ali ibn Abdullah'm ... 
Urve ibn Ziibeyr'den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Abdullah ibn 
Amr ibn As'a: Mii§riklerin Allah RasUlii (s.a.) ne yaptlklan en §iddet
li eziyyeti bana haber ver, demi§tim. ~oyle anlattl: Allah Rasulii (s.a.) 
Ka'be'nin avlusunda namaz kild1g1 s1rada Ukbe ibn Ebu Muayt gelip 
Allah Rasulii (s.a.)niin omuzundan yakalad1, elbisesini boynuna dola
YIP §iddetle s1kmaya, bogmaya ba§ladL Ebubekir (r.a.) gelip Ukbe'nin 
omuzundan yakalad1 ve Allah Rasulii (s.a.)nden uzakla~tlrd1, sonra da: 
ccRabb1m Allah'tlr, dedi diye bir ki~iyi mi oldiireceksiniz? Halbuki o, 
size Rabb1mzdan ayetlerle gelmi§tir.n dedi. Hadisi Evzai kanallyla ri
vayette Buhari tek kalm1~tlr, Muhammed ibn ishak bu hadisi Yahya 
ibn Urve'den, o da babasmdan ~eklinde bir isnad ile rivayetinde Buha
ri'ye tabi olmu~tur. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Harlin ibn ishak'm ... 
Hi~am ibn Urve'den, onun da babasmdan rivayetine gore Amr ibn As'a: 
Kurey§'in Allah Rasulii (s.a.)ne yaptlgm1 gordiigiin em §iddetli eziyyet 
nedir? diye sorulmu~tu. ~oyle anlattl : Allah Rasulii bir gun Kurey§'in 
yanma ugrami§tl da ona: Babalanm1zm taptlklanna tapmaktan bizi 
men eden sen misin? demi~lerdi. Hz. Peygamber : i~te o benim, dedi. 
Uzerine yiiriiyiip elbisesiyle onu s1kmaya ·ba§ladilar. Gordiim ki Ebu
bekir Allah Rasulii (s.a.)nii arkasmdan kucaklami§ en yiiksek sesiyle 
haykmyor, goziinden ya§lar bo~amyor ve §6yle diyordu: Ey kavmim, 
ccRabb1m Allah'tlr, dedi diye bir ki§iyi mi oldiireceksiniz? Halbuki o, si
ze Rabb1mzdan ayetlerle gelmi§tir .. . )) Ve Ebubekir ayeti sonuna kadar 
okumu§tu. Nesei de, Abde kanallyla rivayet ederek bu hadisi Amr ibn 
As'm Miisned'i arasmda zikretmi§tir. 

ccHalbuki o, size Rabb1mzdan ayetlerle gelmi§tir.n Size getirmi§ ol
dugu hakkm dogruluguna dair oniiniize biirhanlar koymu§ken sadece: 
ccR~bb1m Allah'tlr,n ·dedi diye bir ki§iyi mi oldiireceksiniz, onu bu yiiz
den nas1l oldiiriirsiiniiz? 

Sonra bu mii'min ki§i hitab etmede onlarm derecesine inerek §OY
le devam eder: «Eger yalanc1ysa, yalam kendisinedir. Eger dogru sozlii 
ise sizi tehdid ettiklerinin bir k1sm1 ba§miza gelebilir.n ~ayet getirdik
leri sizce s1hhatll degilse ma'kul olan §ey, onu kendi haline b1raklp eziy
yet etmemenizdir. ~ayet yalanc1 ise zaten Allah bu yalanc1llgmdan do
lay! onu diinyada ve ahirette cezalandiracaktir. Ama bir de siz ona 
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eziyyet ettiginiz halde sozunde dogru ise; i§te o zaman sizi tehdid et
tiklerinin bir k1sm1 sizin ba§mlza gelecektir. ~uphesiz o kendisine z1d 
gitmeniz halinde sizi dunya ve ahiret azab1yla tehdid etmektedir. Hal
buki size gore onun dogru olmas1 caiz ve mumkundur. 0 halde bu du
rumda size dii§en ona kar§l <;1kmamamzd1r. Tam aksine onu ve kav
mini b1rakm da, kavmini hakka davet etsin ve kavmi de ona tabi olsun. 

Yine Allah Teala'nm haber verdigi uzere Hz. Musa (a.s.) ·, Firavun 
ve kavminden sulh istemi§ti. Bu durum §U ayet-i kerime'de haber ve
rilmektedir: «Andolsun ki, onlardan once Firavun kavmini denemi§tik. 
Onlara gelen degerli bir peygamber demi§ti ki: Allah'm kullan bana 
gelin. Dogrusu ben, size gonderilmi§ guvenilir bir peygamberim. Allah'a 
kar§l ustun gelmeye kalkl§maym. Dogrusu ben, size a<;lk bir burhan 
getirdim. Beni ta§lamamzdan oturu benim de Rabb1m, sizin de Rabbl
mz olan Allah'a s1gmd1m. Bana inanmazsamz, ba§lmdan <;ekilin.» (Du
han, 17-21). Aym §ekilde Allah Raslilu (s.a.) de Kurey§'ten kendisinin 
halk1 Allah'a <;ag1rmasma engel olmamalanm, kotuluk etmemelerini, 
aralarmdaki akraballk baglarma riayetle kendine eziyyeti terk etme
lerini istemi§ti. Allah TeaH't buyurur ki: «De ki: Ben, sizden buna kar
§lllk; akraballkta sevgiden ba§ka bir ucret istemem.>> (~lira, 23). Yani 
sizden istedigim tek §ey aram1zdaki akraballk baglanna riayet etme
niz ve bana eziyyet etmemenizdir. Bana eziyyet etmeyin, insanlarla 
aramdan <;ekilin. Buna gore Hudeybiye gunu sulh vuku bulmu§ ve bu, 
bir feth-i miibin OlffiU§tU. 

«Muhakkak ki Allah, . haddi a§an yalanc1 bir kimseyi hidayete er
dirmez.» ~ayet Allah'm kendisini size peygamber olarak gonderdigini 
zanneden §U ki§i zannettiginiz gibi yalanc1 olsayd1; elbette onun duru
mu apa<;1k olur, sozleri ve fiillerinde bu durum herkese apa<;1k gorunur, 
i§leri ve sozleri birbirine z1d ve dengesiz olurdu. Halbuki bizim gordu
gumuz bu adamm i§leri ve yolu dosdogrudur. ~ayet haddi a§an yalan
cllardan olmu§ olsayd1; Allah Teala onu hidayete eri§tirmez, i§lerinde 
gormekte oldugunuz §U intizama eri§tirmezdi. 

Bu mu'min ki§i, daha sonra kavmini Allah'm iizerlerine olan ni
metinin zevali ve uzerlerine Allah'm azabmm inmesiyle korkutup sa
kmdlrarak §Oyle dedi: «Ey kavmim; bugun miilk sizindir. Yeryuziinde 
gali'!J sizsiniz.» Allah Teala §U mulku ve yeryuzunde ge<;erli olan sozu, 
son derece geni§ mevki ve makamlan, galibiyyeti size bah§etmi§tir. 0 
halde Allah'a §ii.kretmek, el<;isini dogrulamak suretiyle bu nimete ria
yet ediniz. El<;isini yalanlad1gm1z takdirde Allah'm intikammdan sakl
mp korkunuz. Fakat Allah'm· baskm1 gelip <;atmca O'na kar§l bize kim 
yard1m eder? Elbette §U ordular ve askerler size hit; bir fayda vermez 
ve Allah bize bir kotuluk murad buyurmu§sa Allah'm baskmm1 hi<; bi
ri geri <;eviremez. 
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Bu salih, olgun, iyi ve hukumrfmhga Firavun'dan daha lay1k olan 
mu'min ki§inin i§axet ettfgi gerc;egi red sadedinde Firavun da kavmine 
~byle dedi: «,Ben size kendi gbrii§iimden ba§kasml sbylemiyorum.ll Size 
kendim ic;in uygun gordugumden ba§kasm1 soyleyip i§aret etmiyorum. 
Elbette Firavun bu soziinde yalan soylemi§tir. Zira getirmi§ oldugu ri
saletinde Musa'nm dogrulugu tahakkuk etmi§, gerc;ekle§mi§tir. «0 da 
demi§ti ki: Andolsun ki sen, bunlan goklerin ve yerin Rabbmm, ac;lk 
deliller olarak indirmi§ oldugunu biliyorsun.ll (isra, 102). Allah Teala 
da §byle buyurmaktad1r: «Gonulleri kesin olarak kabul ettigi halde, zu
lum ve kibirle bunlan bile bile inkax ettiler.11 (Neml, 14) 

Firavun, «Ben size kendi gorii§iimden ba§kasml soylemiyorum.1l so
zunde yalanc1 ve iftirac1d1r. 0; Allah'a, Rasuliine ve Rasuliinun tebaa
sma ihanet etmi§, onlara dostluk degil kin ve dii§manhk beslemi§tir. 
'(Size dogru yolun tersini de gostermiyorum.ll sozu de boyledir. 0: Sizi 
gen;ek, dogruluk ve olgunluk yolundan ba§kasma c;aglrmlyorum, sozun
de de yine yalan soylemi§tir. Her ne kadar kavmi ona itaat etmi§ ve uy
mu§ bile olsalar. Allah Teala §byle buyurur: «Yine de onlar Firavun'un 
emrine uydular. Oysa Firavun'un emri hie; de dogru degildi.n (Hud, 97), 
Firavun kavmini saptlrd1 ve onlara dogru yolu gostermedi.11 (Ta-ha, 

79). Bir hadiste de §byle buyrulur: Herhangi bir devlet ba§kamki oldu
gu gunde tebaasm1 aldatlr ve onlara ihanet eder durumdad1r; o, asla 
cennet kokuianm duyamaz. Halbuki cennetin kokusu be§ yuz y1lhk 
yoldan duyulur. 

Tefsir, C: XIII; F 431! 
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30 ~ inanmi$ olan dedi ki: Ey kavmim, dogrusu ben, 
sizin hakk1n1zda peygamberleri yalanlayan topluluklann 
ugradlklan bir gunun benzerinden korkuyorum. 

31 -- Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonra ge
lenlerin durumu gibi. Allah, kullanna zulum dilemez. 

32 - Ey kavmim, dogrusu ben, sizin ic;in o feryad gu
nunden endi$e ediyorum. 

33 - Arkan1za ·donup kac;acag1n1z gun sizi Allah' a 
kar$1 koruyan bulunmaz. Allah, kimi saptlnrsa onu dogru 
yola .getirecek yaktur. 

34 - Andolsun ki, daha once Yusuf da, size apac;lk bur
hanlarla gelmi$ti. 0 zaman da size getirdigi $eylerden $U.p
hE?lenip durmu$tunuz. Nihayet vefat edince: Allah, bundan 
sonra hie; bir peygamber gondermez, demi$tiniz. i$te Allah, 

· haddi a$an a$ln $liphecileri boyle $a$1rtlr. 

35 - Onlar ki; kendilerine gelmi$bir huccet bulunmak
SlZln Allah'ln ayetleri uzerinde. tartl$lrlar. Bu, Allah katln
da da, iman edenlerin· yan1nda da ofkeyi arttlnr. Ve boyle
ce Allah, buyukluk taslayan her zorban1n kalbini muhur
ler. 

Firavun hfmedanmdan olan bu mii'min ve saJih ki§i, kavmini Al
lah'm diinyada ve ahiretteki baskmmdan sakmdmp §i:iyle demi§ti: •<Ey 
kavmim, dogrusu ben, sizin h:akklmzda (Nuh; Ad, Semud ve onlardan 
sonra gelen ve) peygamberleri yalanlayan topluluklarm ugrad1klan bir 
giiniin benz~rinden korkuyorum.» Onlarm ba§ma Allah'm baskm1 gel
diginde onlardan onu geri s;evirip engelleyecek his; bir §ey olmaml§tl. 
((Allah, kullarma zuliim dilemez. >> Onlan ancak giinahlan, els;ilerini ya
lanlamalan ve emrine kar§l gelmeleri nedeniyle helak etmi§, onlar hak
kmdaki takdirini .icra etmi§tir. ((Ey kavmim, dogrusu .ben, sizin igin o 
feryad giiniinden endi§e ediyorum.» K1yamet giiniine, bagn§lp s;agn§
ma giinu ad1 verilmesini baz1lan Sur hadisinde de gec,;tigi iizere §i:iyle 
ag1klarlar : Yeryiizii sars1llp bir ba§tan i:ibiir ba§a yanld1gmda, dalgala
mp s;alkaland1gmda insanlar bu duruma bakacaklar, birbirlerine bagn
§arak kas;acaklard1r. is;lerinde Dahhak'm da bulundugu diger bazllan 
§i:iyle diyorlar: Aksine bu, cehennem getirildigi zaman olacaktlr. insan-
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:ar ka<;acaklar da, melekler onlan toparlay1p mah§er yerine surecektir. 
l§te bu, Allah Teah1'nm §U ayetlerinde belirtilen . durumdur: <<Melekler 
i e onun c;evresindedirler.» (Hakka, 17), «Ey cin ve insan topluluklan, 
.;oklerin ve yerin c;evresini a§IP gec;meye gucunuz yetiyorsa gec;in. Ama 
Allah'm verdigi bir guc; olmaks1zm gec;emezsiniz.» (Rahm8 . .n, 33). 

( .. . ) 
( _ .)\~~ ~ Y.,- ) kelimelerinin a<;Iklamasmda §Oyle de denilmi§tir: 

. fizan'm yaninda bir melek olacak. Kulun ameli tartild1g1 zaman donup 
en yiiksek sesiyle: Filfm oglu filan oyle bir mutlu oldu ki, bir daha asia 
mutsuz olmayacak diye ·nida edecek. Ameli hafif geldigi takdirde ise: 
Filan oglu filan §iiphe yok ki mutsuz olmu§tur, diye bag1racak. Katade 
der ki : Her kavim amellerini yiiksek sesle bag1rarak ilan edecek: Cen~ 
netlikler cennetliklere, cehennemlikler de cehennemliklere bag1racaklar. 
0 gune «bagm§Ip c;agm§ma gunii» ad1 verilmesini §byle ac;1klayanlar 
da vard1r: Cennetlikler cehennemliklere: . «Rabb1m1zm bize va'dettigini 
hak bulduk. Siz de Rabbm1zm size va'dettigini hak buldunuz mu?» 
A'raf, 44) diye, cehennei:nlikler cennetliklere: «Sudan veya Allah'm si

ze verdigi nz1ktan biraz da bize ak1tm.>> (A'raf, 50) diye, A'raf ashabl 
da cennetlik ve cehennemliklere sesleneceklerdir. Nitekim bu, A'raf su
:·esinde de zikredilmi§ti. Begavi ve ba§kalannm tercihine gore ise bu
' Une bagm§IP c;agm§ma gunu ismi butun bu zikredilenler sebebiyle ve
Jilmi§tir. Bu, giizel bir ac;tklamadir. En dogrusunu Allah bilir. 

«Arkamza doniip kac;acagm1z gun ... » «Hay1r, hie; bir s1gmak yok
.ur. 0 gun vanp durulacak yer, ancak Rabbmm huzurudur.» (K1yame, 
:1 -12) . Bu sebepledir ki §Oyle demi§tir: «Sizi Allah'a kar§I koruyan bu- · 

nmaz.>> Allah'm baskmmdan ve azabmdan sizi koruyacak ve bunlan 
ilden engelleyecek herhangi bir §ey yoktur. Allah kimi saptmrsa, onu 
ogru yola getirecek yoktur. Allah kimi saptirmi§Sa, Allah'm di§mda 
nu hidayete eri§tirecek hie; kimse yoktur. 

«Andolsun ki, daha once Yusuf da size apa<;Ik burhanlarla gelmi§- · 
. • ayetinde muhatablar MISir'lllardir. Allah Teala Hz. Musa'dan once 
t: onlara peygamber gondermi§ti ki; bu peygamber, zamanmda Misir'
ann azizi ve aym zamanda ummeti k1ptileri Allah'a c;ag1ran bir pey
mber olan Hz. Yusuf (a.s.)dur. 0 zamanda Hz. Yusuf'a sadece vezir 

dugu ve dunyevi bir makam i§gal ettigi ic;in itaat etmi§lerdi. Bu se-
pledir ki o salih ki§i §byle demi§ti: «0 zaman da size getirdigi §ey

·rden §iiphelenip durmu§tunuz. Nihayet vefat edince (peygamber gel
.esinden umidinizi keserek tamah ic;inde kiifiir ve yalanlamamz. sepe
yle): Allah, bundan sonra hi<; bir peygamber gonderm~z, demi§tiniz. 
e Allah, haddi a§an a§m §iiphecileri boylece §a§Irtlr.» i§lerinde had-
a§masi, kalbinin §iipheyle dolu olmas1 sebebiyle Allah'm saptird1g1 
inin hali aynen sizin bu haliniz gibidir. ' 
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<<Onlar ki; kendilerine gelmi§ bir huccet olmaks1zm Allah'm ayet
leri i.izerinde tartl§lrlar.. _)) Gen;egi batllla engelleyip reddedenler, yan
larmda Allah katmdan gelmi§ bir delil ve huccet olmaks1zm bi.irhan
larla mi.icadele edenler var ya; i§te bu yi.izden Allah onlara gazablamr. 
Bu sebepledir ki Allah Teala §Oyle buyurmu§tur: <<Bu, Allah katmda 
da, inananlarm yamnda da Ofkeyi arttmr.)) Mi.i'minler de bu nitelikte
ki ki§ilere ofkelenirler. Zira her kimin s1fat1 boyle olursa Allah Teala 
onun kalbini mi.ihi.irler de bundan sonra hi<; bir iyiligi tammaz, hie; bir 
mi.inkeri de ho§ kar§llamamazhk etmez. Bu sebeple §byle demi§tir: «Ve 
boylece Allah, (hakka tabi olmaktan) bi.iyi.ikli.ik taslayan her zorbamn 
kalbini mi.ihi.irler.>l ibn Ebu Hatim'in ikrime'den ve 9a'bi'den rivayeti
ne gore onlar : insan iki ki§iyi bldi.irmedik<;e zorba olmaz, demi§lerdir. 
Ebu imran el-Cevni ve Katade de §byle demi§lerdir : Zorbalarm alameti 
haks~z yere bldi.irmektir. 

~(,_::J\~0 j~'i0\:i:')c\>t":'~ (o __.,. L:~\!r"V\'! o_, o ·\ ~" _..y;:- . . ~ . . . ~ ,~ ~...-.J\..t~..t~'II0.Yl ~u .J ' - .. ~ . . ~ 
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36 - Firavun demi~ti ki: Ey Haman, bana yuksek bir 
kule yap. Belki o yollara ula~abilirim. 

37 - Goklerin yollanna. Musa'n1n tanns1n1 gorurum. 
Dogrusu ben, onu yalanc1 san1yorum. Boylece yaptlg1 kotu 
i~ Firavun'a giizel gosterildi de dogru yoldan allkonuldu. 
Firavun'un d-q_zeni elbette bo~a gidecekti. 

Allah Teala burada Firavun'un kibir, isyan ve Hz. Musa'y1 yalan
lamaktaki iftirasm1 haber veriyor. Firavun, veziri Haman'a muhte§em, 
yi.iksek bir kule in§a etmesini emretmi§ti. Onu pi§irilmi§ <;amurdan ke
silmi§ tuglalardari yapml§tl . Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de : <<Ey 

. Haman, haydi benim i<;in <;amurun i.izerinde ate§ yak da bana bi.iyi.ik 
bir kule yap. » (Kasas, 38) buyurulur ki ibrahim en-Nehai §byle demek
tedir: Onlar (Allah Rasuli.ini.in ashab1) tugladan bina yap1lmasmd,an 
ve kabirlerine konulmasmdan ho§lanmazlardl. ibrahim en-Nehai'nin bu 
.sozi.ini.i ibn Ebu Hatim rivayet ediyor. 

<< Belki o yollara ula§abilirim. Gbklerin yollarma .1> ayetinde Said ibn 
Ci.ibeyr ve Ebu Salih, gbklerin ycillan ile goklerin kap1larmm kasdedil-
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digini soylemi§lerdir. Bu ifadenin, goklerin yollan anlamma geldigi de 
soylenmi§tir. «Musa'mn tannsm1 gorurull'\. Dogrusu ben, . onu yalanc1 
samyorum.» kavli Firavun'un kuflir ve haddi tecavuzde ne kadar ileri 
gittigini gostermektedir. o, Allah Teala'nm Hz. Musa'y1 gonderdigi ko
nuda yalanlaml§tl. Allah Teala buyuruyor ki: «Bbylece yapt1g1 kotU i§ 
Firavun'a guzel gosterildi (Hz. Musa'y1 yalanlamaya (yalanc1 <;lkarma
ya) muvaffak olacag1 bir §ey yapacagm1 tebaasma gostermek isteyerek 
yapml§ oldugu bu i§iyle) de dogru yoldan allkonuldU.>> Bu sebepledir ki 
Allah TeaJa: ccFiravun'un duzeni elbette bO§a gidecekti.» buyurmu§tUr. 
ibn Abbas ve :Mucahid buray1 : Firavun'un duzeni elbette kay1ptad1r, za
rardadir, §eklinde a<;1klam1§lard1r. 

o~~~_;~r~1.~0''~~~~ ~/ ~ \ .-:; 0\ -:s~\j~--; _, _, )J~ ~"" .IU~. _., _..Y"":' ~.J ~.f ' J ' _,. . 
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38 - 0 inanan ki~i de demi~ti ki: Ey kavmim, · bana 
uyun, sizi dogru yola hidayet edeyim. 

39 - Ey kavmim, ~uphesiz dunya hayat1. ge<;ici bir ge
<;inmedir. Ahiret ise dogrusu i~te o, as1l kahnacak yurd 
odur. 

40 - Kim bir kotuluk i~lerse; ancak onun benzerleriyle 
ceza gorur. Kad1n veya erkek her kim de inanarak salih. 
amel i~lerse; i§te onlar, cennete girerler ve orada hesabs1z 
~ekilde nz1klan1rlar. 

0 mii'min ki§i kavminden isyan eden, azan ve dunya hayatlm ter
cih ederek en yuce Cebbar'1 unutanlara §Oyle demi§ti: «Ey kavmim, ba
na uyun, sizi dogru yola hidayet edeyim.» Elbette ben, Firavun'un: ((Ben 
size dogru yolun tersini de gostermiyorum.» sozundeki gibi yalan soyle
miyorum. 

Daha soma o mu'min ki§i , kavmini Hz. Musa'mn risaletini tasdik
ten kendilerini allkoyan ve ahirete tercih etmi§ olduklan dunya konu
sunda ziihde davet ederek §byle demi§ti: «Ey kavmim, §Uphesiz dunya 
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hayatl ge~ici bir ge~inmedir.» Son derece azd1r, zail olacak, yakmda sa
na erecek ve mahvolacaktlr. «Ahiret ise dogrusu i§te o, as1l kalmacak 
yurd odur.» 0, oyle bir yun;ldur ki sana ermeyecek, ondan aynlmmaya
cak, ondan bir ba§kasma ge~ilmeyecektir. 0 ya N aim cennetleridir ya 
da Cahim cehennemidir. Bu sebepledir ki §6yle demi§tir: «Kim bir ko
tiiliik i§lerse; ancak· onun benzerleriyle ceza goriir. Kadm veya erkek 
her kim de inanarak salih amel i§lerse; i§te onlar, cennete girerler ve 
orada hesabs1z §ekilde nz1klamrlar.» Onlarm amelleri herhangi bir mii
kafatla ol~iiliip kay1dlanmaz. Aksine Allah Teala, onlan oyle bol bir 
sevaba nail k1lar ki bu sevabm ne sana ermesi ve ne de tiikenmesi yok
tur. 

41 - Ey kavmim, bana ne oluyor ki ben, sizi kurtulu~a 
c;ag1nrken, siz beni ate~e c;ag1nyorsunuz. 

42 - Siz beni, Allah' a kufretmem, hie; tanimadigim nes
neleri O'na ortak tutmam ic;in c;ag1nyorsunuz. Ben ise, sizi 
Aziz ve Gaffar' a c;ag1nyorum. 

43· - $U.phesiz sizin beni kendisine Qagndiglnlz, bu 
dunyada .da, ahirette de c;agirabilecek kabiliyette degildir. 
Ve muhakkak donu~umuz Allah'ad1r. Elbette musrifler; 
i~te onlard1r cehennem yaran1 olanlar. 

44 - Size soyledigimi hatirlayacakslnlZ. Ben i~imi Al
lah'a b1rak1yorum. Muhakkak ki Allah, kullan gorendir. 
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45- Allah onu, kurmak istedikleri tuzaklann fenahk
tarmdan korudu ve Firavun'un adamlann1 azab1n kotus1j_ 
ku~atlverdi. 

46 - Sabah ak~am ate~e sunulurlar. K1yamet koptugu 
gun; Firavun'un adamlann1 azab1n en ~iddetlisine sokun, 
denir. 

0 mii'min ki§i kavmine demi§ti ki: «Bana ne oluyor ki ben, s1z1 
( tek ve ortag1 olmayan Allah' a ibadete ve gondermi§ oldugu elr;isini dog
rulamaya); kurtulu§a r;agmrken, siz beni ate§e, (Allah'a kiifretmeye, 
hir; tammad1g1m nesneleri O'na ortak tutn'laya) r;agmyorsunuz. Ben 
ise, sizi Aziz ve Gaffar'a c;;agmyorum.» 0, izzet ve kibriyas1 ile birlikte 
kendisine tevbe edenin giinahm1 bagi§lar. «$iiphesiz sizin beni kendit ;_ 
ne c;;aglrdlgllllZ, bu diinyada da, ahirette de c;;ag1rabilecek kabiliyette de 
gildir.» ( ... ) ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, ayetteki 
~ i .r.-'T ) ifadesini §Oyle ar;1klar: Evet; sizin beni kendile:dne c;;agrr
makta oldugunuz putlar ve Allah'a denk sayd1klanmzm ne diinyrda ve 
ne de ahirette c;;ag1rabilecek kabiliyetleri yoktur. Miicahid: Put, hie;; bir 
ey degildir, derken Katade: Put ne fayda, ne de zarar verebilir, demi§

t ir. Siiddi de der ki: Kendisine dua edene ne diinyada, ne de anirette 
icabet etmez. Bu, Allah Teala'mn §U kavilleri gibidir: «Allah'l blrak1p 
da, k1yamet giiniine kadar cevap veremeyecek §eylere yalvarandan da
ha sap1k kimdir. <;iinkii yalvard1klan §eyler yalvan§lanndan habersiz
dirler. Ama insanlar k1yamet giinii toplatllmca putlan onlara dii§man 
olurlar ve tapmmalanm inkar ederler.» (Ahkaf, 5-6), «Onlan c;;agirsa
mz; c;;agrm1z1 i§itmezler. i§itseler dahi size cevab veremezler.>> (Fatlr, 14). 

<<Size sbyledigimi hat1rlayacaksm1z.» Size emrettigim, size yasakla-
1g1m, size nasihat edip ac;;Iklad1g1mm dogrulugunu bilip hatlrlayacak
lmz, pi§manhgm fayda vermeyecegi bir yerde pi§man olacaksm1z. <<Ben 
-imi Allah'a b1rak1yorum.» Allah'a tevekkiil ediyor, O'ndan yard1m di-

liyor, O'na s1gimyor, sizden uzakla§Iyorum. <<Muhakkak ki Allah, kul
·an gorendir.» Onlardan hidayeti hak edenleri hidayete eri§tirirken, sa
plkhkta b1rakilmay1 hak edeni de sap1khkta b1rak1r. En yiice huccet 
·:e en miikemmel hikmet, ger;erli olan kader O'nundur. 

<< Allah onu, kurmak istedikleri tuzaklann fenahklarmdan (diinya
a ve ahirette) korudu.» Allah Teala'nm onu diinyada iken korumas1, 

Hz. Musa (a.s.) ile birlikte kurtarmas1d1r. Ahiretteki korumas1 ise cen
et iledir. <<Ve Firavun'un adamlanm azabm kbtiisii kU§atlverdi.» Once 

jenizde boguldular, sonra da cehenneme at1ldilar. Ruhlan k1yametin 
·:opmasma kadar sabah ak§am ate§e arzolunmaktad1r. K1yamet giinii 
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olunca da ruhlan ve cesedleri ate§te (cehennemde) bir araya gelecek
tir. Bu sebepledir ki §Oyle buyrulur: «K1yam~t koptugu gun; Firavun'
un adamlanm azabm en §iddetlisine, ( cezaland1rma bak1mmdan en bu
yugune ve elem bak1mmdan en §iddetli olamna) sokun, denir.n «Sabah 
ak§am ate§e sunulurlar.>> a.yeti, ehl-i sunnet'in kabirdeki Berzah azabi
na delil olarak ald1g1 nassd1r. 

Burada §oyle bir soru sorulabilir: Bu ayet-i kerime Mekke'de nazil 
olmu§tur. Ehl-i stinnet ise bu ayeti Berzah'taki kabir azabma delil ge
tirmektedir. Bu nas1l oluyor? 

imam Ahmed der ki : Bize Ha§im ibn Kas1m'm . .. Hz. Ai§e'den ri
vayetine gore, Hz. Ai§e'ye bir yahudi kadm hizmet edermi§. Hz. Ai§e 
ona bir iyilik yaptlg1 zaman o yahudi kadm: Allah seni kabir azabm
dan korusun, diye dua edermi§. Hz. Ai§e §oyle anlat1r: Allah Rasulu 
(s.a.) yamma girdiginde: Ey Allah'm elc;isi, k1yamet gununden once 
kabirde azab var m1? diye sordum. Hay1r, neden sordun? buyurdu. Ben: 
~u yahudi kadm, kendisine bir iyilik yapt1g1m1z zaman: Allah, seni ka
bir azabmdan korusun, diyor dedim. Allah Rasulu: Yahudiler yalan 
soylemi§tir. Onlar, Allah'a kar§I en c;ok yalan soyleyenlerdir. K1yamet 
gununden once azab yoktur, buyurdu. Bundan bir sure sonra Allah Ra
sulu, bir giin gupegunduz elbisesine burunmu~. gozleri klzarml§ halde 
vargucuyle §oyle seslenerek c;1kt1: Kabir, kapkara gece gibidir. Ey in
sanlar; §ayet benim bildiklerimi bilmi§ olsaydm1z, c;ok aglar, az gulerdi
niz. Ey insanlar, kabir azabmdan Allah'a s1gmm, §Uphesiz kabir azab1 
haktlr. Bu hadisin isn8,di Buhari ve Muslim'in §artlanna gore sahih ol
makla beraber tahric etmemi§lerdir. Yine imam Ahmed'in Yezid ka
nallyla ... Hz. Ai§e'den,. rivayetine gore yahudi bir kadm ondan sadaka 
istemi§. Hz. Ai§e ona sadaka verince Yahudi kadm: Allah seni kabir 
azabmdan korusun, diye dua etmi§. Bunu garip kar§Ilayan Hz. Ai§e, 
Allah Rasulu (s.a.)nu gordugunde ona durumu anlatmi§ ve Allah Ra
sulu : Hay1r, kabir azab1 yoktur, buyurmu§. Hz. Ai~e der ki : Bundan 

I 
sonra Allah Rasulu (s.a .) bize §oyle buyurdu : Bana vahyolundu ki §Up-
hesiz siz kabirlerinizde denenecek, imtihan edileceksiniz. Bu hadisin de 
isnad1 Buhari ve Muslim'in §artlanna uygundur. 

Bu hadislerle Mekke'de nazil alan ve Berzah az?.bma delil alman 
bu ayetin aras1 nas1l te'lif olunabilir? denilirse, §oyle cevab verilebilir: 
Ayet-i kerime, ruhlarm Berzah'ta sabah ak§am ate§e arzolunacagma 
delalet etmekte, ancak bu azabm ac1smm kabirlerde cesedlere ula§a
cagma delalet etmemektedir. Zira bu azab, sadece ruhlara. has olabi
lir. Sabah ak§am ate§e arzolunmaktan meydana gelen elemin cesede 
ula§masl konusuna ise sadece ilerde zikred~cegimiz hadisler delalet et
mektedir. 

I 

r 
r 
1: 

b 
k 
b 
B 
k 
A 
fl 

bl 
kl 
ol 
gt 

D 
ol 
ZE 
ya 

(r 

Ia, 



. . -,_ 

1-

Cafir, 38-46) HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFS!Ri 7001 

~oyle bir cevab da verilebilir: ~uphesiz bu ayet-i kerime, Berzah'ta 
kafirlerin azab gorecegine delalet etmektedir. Burada mu'minin i§le
mi§ oldugu bir gunahtan dolaYJ. kabrinde azab olunacagi anlam1 <;lka
nlmarhalldlr. imam Ahmed'in rivayet etmi§ oldugu §U hadis buna de
lalet etmektedir: imam Ahmed'iP Osman ibn Orner kanallyla ... Hz. 
Ai§e (r.a.)den rivayetine gore, Allah Rasulu (s.a.) Hz. Ai§e'nin yanm
da yahudi bir kadm bulundugu s1rada yanma girmi§. Yahudi kadm: Ka
birlerinizde deneneceginizi biliyor musun? diyormu§. Allah Rasulu (s.a.) 
iirpererek: Ancak yahudiler denenecektir, buyurmu§. Hz. Ai§e der ki: 
Birka<; gece ge<_;:mi§ti ki Allah Rasulu (s.a.): Sizin kabirlerde denene-

. ceginizin bana vahyolundugunu biliyor musun? buyurmu§. Hz. Ai§e 
devamla §oyle der: Bundan sonra Allah Rasulu (s.a.)nun kabir aza
bmdan Allah'a s1gmd1gm1 i§itmi§imdir. Hadisi bu §ekliyle Muslim de 
Harlin ibn Said ve Harmele kanallyla ... Zuhri'den riv~tyet etmi§tir. 

~uphesiz bu ayet-i kerime ruhlarm Berzah'da azfib gorecegine de
lalet etmektedir. Yoksa kabirlerde cesedlerin azab gormesini gerektir
mez. Kabir azabmm nas1l olacag1 Allah Rasulune vahyolunduktan son
radlr ki; bundan Allah'a s1gmml§tlr, denilebilirse de en dogrusunu Al
lah bilir. 

Buhari'nin ~u'be kanallyla ... Hz. Ai§e (r.a.) den rivayetine gore, 
bir yahudi kadm Hz. Ai§e'nin yanma girip: Allah seni kabir azabmdan 
korusun, demi§. Hz. Ai§e de bunun uzerine Allah RasulU (s.a.)ne ka
bir azabml SOfffiU§ ve efendimiz: Evet kabir azabl haktlr, buyurmU§. 
Hz. Ai§e der ki: Bundan sonra Allah Rasulu (s.a.)nu ne zaman namaz 
k1larken gorsem; kabir azabmdan Allah'a s1gm1rdL Bu hadis-i §erif, 
Allah RasUlunun yahudi kadmm vermi§ oldugu bu haberi hemen dog
rulaylp takrir buyurduguna delfilet etmektedir. Bundan once ge<_;:en ha
berlere gore ise Allah Rasulu, kendisine vahiy gelinceye kadar yahudi 
kadmm bu haberini ho§ kar§llamaml§tlr. Herhalde ikisi ayn meseleler 
olsa gerektir. En dogrusunu Allah bilir. Kabir azab1 ile ilgili hadisler 
ger<_;:ekten pek <_;:oktur. 

Katade, ccSabah ak§am ate§e sunulurlar.n ayeti hakkmda der ki: 
Dunya durduk<;a sabah ak§am onlara bir azarlama, az§"b ve hakaret 
olarak: Ey Firavun hanedam, i§te bunlar sizin yerlerinizdir, denilir . ibn 
Zeyd de §Oyle diyor: Onlar bugun orada (ate§te veya azabda)d1rlar. Kl
yamet kopuncaya kadar sabah ak§am ate§e arzolunurlar. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said'in . .. Abdullah ibn Mes'ud 
(r.a.)den rivayetine gore ; o, §6yle demi§tir: ~ehidlerin ruhlan ye§il kU§
larm karmlannda olup ku§lar onlan cennett':! diledikleri yere goturur. 
Mu'minlerin <_;:ocuklannm ruhlan da sen;elerin karmlarmda olup bu 
ser<_;:eler kendilerini cennette diledikleri yere goturur ve Ar§'ta as1ll kan
dillere S1gm1rlar. Firavun hanedanmm ruhlan ise siyah kw~lann kann-
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larmda olup bu kU§lar onlan sabah ak§am cehenneme gotUriirler. i§te 
sabah ak§am ate§e arzolunmalan (sunulmalan) budur. Hadisi Sevri 
de Ebu Kays'tan Firavun hfmedanmm nlhlan ile ilgili olan k1smm1 Hii
zeyl ibn ~urahbil'in sozii olarak rivayet etmi§tir. Siiddi de boyle sayler. 

Ebu Harlin el-Abdi kanahyla Ebu Said el-Hudri (r.a.)den rivayet 
edilen isra hadisinde Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Sonra Al
lah'm yaratlklarmdan kalaballk bir topluluga gotUriildiim. Onlarm 
hepsi erkekti ve her birerinin kannlan biiyiik bir ev gibiydi. Firavun 
hanedam bunlann iizerine tutunmu§lardL Firavun hanedam, sabah 
ak§am ate§e sunuluyorlardL «K1yamet koptugu giin; Firavun'un adam
lanm azabm en §iddetlisine sokun, denir.» Firavun haneda.m ptlayan 
develer gibi akll ermez bir halde ta§ ve aga~lan yutuyorlardL 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn'in ... ibn Mes'ud'dan, 
onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore efendimiz §6yle bu
yurmu§: Miisliiman veya kafir olsun her kim bir iyilik yaparsa; §iiphe
siz Allah Teala ona sevab1m bah§eder. Biz: Ey Allah'm el~isi, kafirin 
miikatatlandmlmas1 nedir? diye sorduk da: ~ayet bir akrabasma s1la-i 
rahmde bulunmu§, veya bir sadaka vermi§ veya giizel bir amel i§lemi§se 
Allah Teala ona mal, ~ocuk, saghk ve benzeri §eylerle miikatat verir, 
buyurdu. Biz: Ahiretteki miikatat1andmlmas1 nedir? diye sorduk da: 
~iddetli azabdan daha hafif bir azabd1r, buyurup: «Firavun'un adamla
nm azabm en §iddetlisine sokun, denir.» ayetini tilavet buyurdu. Hadisi 
Bezzar da Zeyd ibn Ahram'dan rivayet etmi§, sonra da: Bu hadisin 
bundan ba§ka isnadm1 bilmiyoruz, demi§tir. 

ibn Cerir der ki: Bize Abdiilkerim ibn Ebu Umeyr'in ... Evzai'den 
rivayetine gore bir adam ona: Allah sana rahmet eylesin, biz denizden 
~1kan ku§lar goriiyoruz. Boliik boliik batl tarafma dogru yol ahyorlar 
ve renkleri de beyazd1r. Say1lanm ancak Allah bilir. Ak§am olunc~ da 
aym §ekilde doniiyorlar ama renkleri siyah olarak, diye sormu§tu. Ev
zai: Bunu merak m1 ettiniz? diye sordu da muhatab1 evet, diye cevab
ladL Evzai §6yle dedi: ~uphesiz bu ku§lann karmlarmda, Firavun ha
nedanmm ruhlan vard1r. «Sabah ak§am ate§e sunulurlar.» Yuvalanna 
tiiyleri yanmi§ ve siyahla§ml§ olarak donerler. Geceleyin bu ku§larm 
iizerinde beyaz tUyler biter, siyah tUyler dokiiliir. Sonra sabah ak§am 
yine ate§e giderler, sonra tekrar yuvalanna donerler. Onlarm diinyada
ki adetleri budur. K1yamet giinii olunca da Allah Teala: «Firavun'un 
adamlanm azabm en §iddetlisine sokun.» buyurur. Allah Rasuliiniin 
ashab1 onlann altl yiiz bin muharib erkek oldugunu soylerdi. 

imam Ahmed der ki: Bize ishak'm ... ibn Omer'den rivayetine go
re Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Sizden birisi oldiigii zaman 
oturacag1 yer sabah ak§am kendisine gosterilir. ~ayet cennetliklerden 
ise cennetlikler arasmda, §ayet cehennemliklerden ise cehennemlikler 
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arasmdad1r. Ona: Allah Teala k1yamet gunu seni oraya gonderinceye 
kadar senin oturacagm yer i§te buras1d1r, denilir. Hadisi Buhari ve 
Muslim Sahih'lerinde Malik kanallyla tahric etmi§lerdir. 

47 - Atef?in ic;inde birbirleriyle tartlf?lrlarken guc;suz
ler, buyuklUk taslayanlara derler ki: Dogrusu biz size uy
muf?tuk $imdi atef?in bir par'c;as1n1 olsun bizden savabilir 
misiniz? 

48 - Buyukluk taslayanlar: Dogrusu, hepimiz onun 
ic;indeyiz. $uphesiz Allah, kullar aras1nda hukmunu ver-. 
mif?tir, derler. 

49 - Atef?te olanlar, cehennemin bekc;ilerine derler ki: 
RabbllllZa yalvann da hie; degilse bir gun olsun azabliDlZl 
hafifletsin. 

50 - O;nlar da derler ki: Size peygamberleriniz bur
hanlarla gelmemif?ler miydi? Evet, derler. Oyle ise kendiniz 
yalvann, derler. Kafirlerin yalvanf?l ~uphesiz bof?unadlr. 

Allah TeaJa cehennemliklerin cehennemde tartl§malanm ve birbir
leriyle has1mla§malanm haber veriyor. Firavun ve kavmi de onlarm 
ic;indedir. Tf.tbi durumundaki zay1flar buyuklenen kumandanlar, efen
diler ve buyuklere: ((Dogrusu biz size uymu§tuk (dunyada iken bizi c;a
glrml§ oldugunuz kufiir ve sap1kllga ita.at etmi§tik.) 9imdi ate§in bir 
parc;asm1 olsun bizden savabilir misiniz? (Bizim yerimize ate§in bir 
parc;asm1 yuklenir misiniz?) )) diyecekler de buyukluk taslayanlar: ((Dog-
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rusu, hepimiz onun ic;:indeyiz.>> Biz sizin yenmz~ ondan herhangi bir 
parc;:asml yuklenecek degiliz. ic;:inde oldugumuz azab bize yeter. <<f?Up
hesiz Allah, kullar arasmda hukmunu vermi§tir (her birerimizin muste
hak oldugu kadar azab1 aram1zda bolu§turmu§ttir.) >> diyecekler. Nite
kim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Buyurur ki: Hepiniz ic;:in 
katmerlidir. Ne var ki bilmezsiniz.)> (A'rat, 38), buyurur. 

Cehennemlikler, Allah Teala'nm kendilerinin dualanm kabul etme
yip, aksine «Y1k1llp gidin ic;:erisine. Benimle konu§maym.» (Mu'minun, 
108) buyuracagm1 bildikleri ic;:in cehennemin bekc;:ilerine - ki bunlar 
cehennemliklerin kap1c1lan durumundad1rlar- derler ki: «Rabb1mza 
yalvann da hie;: degilse bir gun olsun azablilllZl haf'ifletsin.» Allah'a bir 
gun dahi ~lsa azabm haf'ifletilmesi ic;:in kafirler lehine dua etmelerini 
isterler. Cehennemin bekc;:ileri de onlara bu isteklerini red sadedinde 
derler ki: «Size peygamberleriniz burhanlarla gelmemi§ler miydi?)) 
Dunyada iken peygamberlerin dilinden sizin aleyhinize huccetler ko
nulmaml§ m1yd1? Onlar da: «Evet, derler. Oyle ise kendiniz yalvarm.)) 
Kendiniz ic;:in bizzat kendiniz dua edin. Biz, elbette sizin ic;:in dua ede
cek, sizin bu sbzunuzu dinleyecek degiliz. Sizin kurtulmamz1 da zaten 
istemiyoruz. Biz sizden uzag1z. Sonra size haber verelim ki dua etseniz 
de etmeseniz de birdir. Size icabet olunmayacak ve azabm1z da haf'if
letilmeyecektir. «Kafirlerin yalvan~1 §Uphesiz bo§unadlr.)) Bo§a gide
cektir, kabul edilmeyecek ve icabet olunmayacaktlr, diyecekler. 

51 - ~uphesiz ki Biz, peygamberlerimize ve iman et
mi$ olanlara h Pm dunya haya tlnda, hem de $&hidlerin $e
hadet edecekleri gunde mutlaka yard1m ederiz. 
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52 - 0 gun ma'zeretleri zalimlere fayda vermez. La'
net onlann, yurdun kotiisii de onlannd1r. 

53- Andolsun ki Biz, Musa'ya hidayeti verdik. israilo
gullanna da kitab1 miras b1raktlk. 

54 - Ki o, ak1l sahipleri i<;in hidayet ve ogiittiir. 
55 - Simdi sen sabret, Allah'1n vaadi mutlaka haktlr. 

Gunah1n1n yarhganmas1n1 dile, sabah ak~am Rabb1n1 
hamd ile tesbih et. 

56 - Kendilerine gelmi~ kesin bir delil olmadan Allah'
In ayetleri iizerinde tartl~anlann gogiislerinde, ~iiphesiz ki 
ula~amayacaklan bir biiyuklenme vard1r. Oyleyse sen, Al
lah'a s1g1n. Muhakkak ki O'dur 0, Semi, Basir. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir - Allah ana rahmet eylesin- «~U.phesiz ki 
Biz, peygamberlerimize ve imfm etmi§ alanlara dunya hayatmda mut
laka yard1m ederiz.» ayeti hakkmda §6yle bir saru sarar: Biliniyar ki 
baz1 peygamberleri kavimleri oldurmti.§tur. Yahya, Zekeriyya ve E§iya 
gibi. Onlardan baz1s1 da kavimlerinin arasmdan Hz. ibrahim gibi hie
ret ederek, Hz. isa gibi goge c;ekilerek c;Ikmi§tir. 0 halde dunyadaki yar
dlm nerede kallyar? Daha sanra ibn Cerir buna iki §ekilde cevab verir: 

1 - Buradaki haber umumidir, ama bir k1sm1 kasdedilmektedir. 
Bu durum arap dili yonunden caizdir. 

2 - Burada yard1mdan maksad, anlara eziyyet edenlerden Allah'
m intikam almas1d1r. Bu, ister anlarm huzurunda ister anlar yakken 
veya anlar oldukten sanra alsun degi§mez. Nitekim Hz. Yahya, Zeke
riyya ve E§iya'y1 oldurenler uzerine Allah Teala dti.§manlanm musallat 
k1lm1§ ve dti.§manlan anlan alc;altml§, kanlanm dokmti.§tur. Anlatildl
gma gore Allah TeiHa, Nemrud'u Muktedir ve Aziz alan Hakkm yaka
layl§lyla yakalay1p hela.k etmi§tir. Yahudilerden Hz. isa'y1 c;arm1ha ger
mek isteyen ve buna kasdedenlere gelince; Allah Teflhl anlar uzerine 
de rumlan musallat k1lm1§; rumlar bu yahudileri alc;altml§, zelil k1lm1§ 
ve Allah Teiila rumlan anlara galib getirmi§tir. K1yamet gununden on
ce Meryem aglu isa adaletli bir imam, adaletli bir hakem alara.k inecek, 
~esih Deccal'i, yahudilerden alan ardusunu ve damuzu oldurecek, ha
Cl k1racak, cizye kayacak, fslam'dan ba§ka hie; bir dini kabul etmeye
cektir. ~uphesiz bu, en buyuk yard1md1r. i§te Allah Teala'nm eski ve 
·eni yarat1klan hakkmdaki sunneti budur: ~uphesiz 0, dunyada ina

nan kullanna yard1m edecek, anlara eziyet edenler kar§ISmda gozlerini 



7006 'iBN KESIR (Ciiz : 24; Sure: 40 

a'ydm k1lacaktlr. Buhari'nin Sahih'inde Ebu Hiireyre (r.a.)den, onun 
da Allah Rasulii (s.a.)nden rivayet ettigi bir hadise gore Allah Teala 
§byle buyurmaktad1r: Kim Benim bir dostuma dii§man olursa §iiphe
siz Bana harb ilan etmi§tir. Ba§ka bir hadiste de §byle buyrulur: ~iip
hesiz ben ofkeli bir arslanm intikam ald1g1 gibi dostlanm ic;in intikam 
almm. Bu sebepledir ki Allah Teala elc;ilerini yalanlayan ve hakka kar
§1 c;1kan Nuh kavmi, Act, Semud, Ress ashab1, Lut kavmi, Medyen halk1 
ve benzerlerini hel9,k etmi§, mii'minleri onlarm arasmdan g1kanp kur
tarmi§, onlardan hie; birisini helak etmemi§tir. Kafirlere de azab etmi§ 
ve onlardan hie; biri bu azabdan kurtuiamami§tlr. 

. Siiddi der ki: Allah'm herhangi bir kavme gondermi§ oldugu hie; 
bir rasul yoktur ki kavmi onunla sava§mami§ olsun. Veya bir inanan
lar toplulugu gondermemi§ olsun ki hakka c;agmp da kendileriyle sa
va§IliDI§ olmasm. Allah Teala o nesli yok ettikten sonra onlara yard1m 
edecek, diinyada iken kendilerine bunlan yapanlardan kanlanm iste
yecek bir ba§ka kavim gonderir. Peygamberler ve mii'minler diinyada 
sava§IDI§lardir. Di:i.nyada muzaffer alan, kendilerine yard1m edilenler 
de onlard1r. 

Aym §ekilde Allah Teala, peygamberi Muhammed ve ashabma on
lara niuhalefetle dii§manhk eden, onu yalanlayan kimselere kar§l yar
dim etmi§, onun kelimesini en yiice, dinini diger dinlere kar§I iistiin 
klliDI§tlr. Ona kavminin aras1ndan Medine-i Miinevvere'ye hicreti em
retmi§ ve orada kendisine yardimcilar halketmi§tir. Sonra Bedir giinii 
mii§riklere kar§I ona yard1m etmi§, onlan Rasulii kar§ISmda yapayal
mz birakJ:!li§ da Allah Rasulii onlarm eleba§lanm ya oldiirmii§ veya esir 
etmi§, onlan zincirlerle bagh olarak si.iriip Medin:e'ye gotiirmii§tiir. 
Bundan sonra da onlardan fidye alm::t nimetini bah§etmi§tir. 
Bundan bir sure sonra Mekke'nin fethini nasib buyurmu§ ve Allah'm 
haram beldesi olan o §erefli, yiice beldeye kavu§makla gozi.i aydm ol
mu§tl;lr. Boylece Allah Teala, o beldeyi Rasuliiniin eliyle §irk ve kiifiir
den kurtanp temizlemi§tir. Rasuliine Yemen'in fethini bah§etmi§, bii
tiiniiyle Arap Yanmadas1 ana boyun egmi§, insanlar boHik boliik Al
lah'm dinine girmi§lerdir. Daha sonra Allah Teala, Rasuliinii kendi Ka-

. tmdaki yiice §erefe erdirmi§, ashabm1 kendisinden sonra hallfeler nas
betmi§tir. Onlar da RasUlullah'm yerine Allah'm dinini teblig etmi§
ler, Allah'm kullanm Allah'a davet etrhi~ler, iilkeleri, kasabalan, iklim
leri, §ehirleri ve kalbleri fethetmi§ler, sonunda Hz. Muhammed'in daveti 
ve tebligi yeryiiziiniin dogusundan batlsma kadar yayiliDI§tlr. Bu din, 
halen ve k1yamet kopuncaya kadar iistiin, muzaffer ve dimdik ayakta
dlr. Bu sebepledir ki Allah Teala §byle buyuruyor: «~iiphesiz ki Biz, pey
gamberlerimize ve iman etmi§ olanlara hem diinya hayatmda, hem de 
§ahidlerin §ehadet edecekleri giin (k1yamet giiniin) de mutlaka yard1m 
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ederiz.» ~iiphesiz k1yamet giiniindeki yard1m, en biiyiik ve en mua:zzam 
yard1m olacaktlr. Miicahid, ayetteki ( .)p"J'I ) kelimesini melekler 
ile ac;1klar. ( ... ) ~ ~~ 

«0 gun (mii§rikler olan) zalimlere ma'zeretleri fayda vermez.n On
lardan hie; bir oziir ve fidye kabul olunmaz. «La'net; (rahmetten uzak
la§tlnlma ve kovulma) onlarm, yurdun kotiisii (olan cehennem) de 
onlarmdir.» Siiddi, yurdun kotiisiinii cehennem ile tefsir etmi§tir. Ora
SI ne kotii bir konak ve kalmacak yerdir. ibn Abbas'tan rivayetle Ali 
ibn Ebu _Talha ise, <<yurdun kotiisiin ta'birini kotii ak1betle ac;Iklamak
tadlr. 

«Andolsun ki Biz, Musa'ya hidayeti verdik.» Bu, Allah Teala'mn 
Hz. Musa'ya bah§etmi§ oldugu hidayet ve nurdur. uisrailogullarma da 
kitabl miras b1raktlk.n Onlar ic;in giizel ak1bet haz1rlad1k. Onlan Fira
vun'un iilkesine, mallarma, mahsullerine ve arazisine rasUlii Musa'ya 
tabi olarak Allah'a itaatta sabrettiklerinden dolay1 mirasc;1 k1ld1k. On
lara bah§edilen kitab Tevrat «Ki o, ak1l sahipleri ic;in hidayet ve ogiit
tiir.» 

«~imdi (ey Muhammed) sen sabret, Allah'm vaadi mutlaka hak
tlr.n ~iiphesiz senin soziinii yiiceltecegimizi, sana ve sana tabi olanla
ra giizel ak1bet hazirlayacagimizi vaadetmi§izdir. Allah, asla vaadinden 
caymaz. Sana §U haber verdiklerimiz, iizerinde hie; bir §iiphe olmayan 
gen;ektir. 

«Giinahmm yarhganmasm1 dile.n ayeti, bu iimmeti Allah'tan mag
firet dilemeye te§vik etmektedir. «Sabah; (giindiiziin ba§lan ve gece
nin sonlan ile) ak§am; (giindiiziin sonlan ve gecenin ba§larmda) Rab
bmi hamd ile tesbih et.n 

· «Kendilerine (Allah'tan) gelmi§ kesin bir delil, (bir huccet) alma
dan (f~sid §iiphelerle s1hhatli huccetleri, batll ile hakk1 reddeden ve)
Allah'm ayetleri iizerinde tartl§anlann gogiislerinde §iiphesiz ki ula§a• 
mayacaklan bir biiyiiklenme vard1r.>> Onlarm gogiislerinde sadece ger-' 
c;ege tabi olmaya kar§I bir kibir, gerc;egi getireni kiic;iik gorme vard1r. 
Onlarm gerc;egi reddetme ve batlh yiiceltme emelleri elbette gerc;ekle§
meyecektir. Aksine yiiceltilen gerc;ek, alc;altllan da onlann sozleri ve 
maksadlan olacakt1r. «Oyleyse, (boylelerinin durumundan) Allah'a si
gm. Muhakkak ki O'dur 0, Semi', Basir.>> «Sen Allah'a s1gm.n k1sm1 
§Oyle de tefsir edilmi§tir: Yanlarmda kesin bir delil olmadan Allah'm 
ayetleri hakkmda tartl§an boylelerinin kotiiliigiinden Allah'a s1gm. Bu 
ac;1klama ibn Cerir'indir. 

Ka'b ve Ebu'l-Aliye «Kendilerine gelmi§ kesin bir delil olnladan Al
lah'm ayetleri iizerinde tartl§an}ann gogiislerinde §iiphesiz ki ula§ama
yacaklan bir biiyiiklenme vardlf.l) ayetinin yahudiler hakkmda nazil 
oldugunu soylemi§lerdir. Ebu'l-Aliye der ki: <;:unkii onlar, Deccal'in 
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kendilerinden oldugunu ve onunla yeryuzune sahib olacaklanm ileri 
stiruyorlard1. Allah Teala da peygamberi (s.a.)ne Deccal'in fitnesinden 
Allah' a 1ngmmasm1 emretmi§tir. Bu sebepledir ki: «Oyleyse sen, Allah'a 
s1gm. Muhakkak ki O'dur 0, Semi', Basir. » buyurmu§tur. Her ne ka
dar bu haberi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§se bile bu garib bir sozdur ve 
uzak bir te'vildir. En dogrusunu Allah bilir. 
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57 - Elbette ki goklerin ve yerin yaratllmas1, insanla

nn yaratllrnas1ndan daha buyuktur. Ne var ki insanlann 
c;ogu bilmezler. 

58 - Karle goren, inan1p saJih amel i1i!leyenlerle kotu
luk yapan bir degildir. Ne de az dli1i!iinuyorsunuz. 

59 - K1yamet gunu mutlaka gelecektir. Bunda hie; 1i!lip
he yoktur. Ne var ki insanlann c;ogu inanmazlar. 

Allah Teala yarat1klan k1yamet gunu yeniden yaratacagm1, bunun 
Zatma son derece kolay oldugunu haber veriyor. Zira 0, gokleri ve yeri 
yaratmi§tlr. ~uphesiz goklerin ve yerin yaratllmas1, insanlarm ilk defa 
ve ikinci kez yarat1lmasmdan daha btiyuktiir. Buna giic; yetiren, elbet
te ondan daha a§agi olana evleviyyetle kadir olur. Nitekim Allah Teala 
ba§ka bir . ayet-i kerime'dc : «Gormezler mi ki, gokleri ve yeri yaratan 
ve onlan yaratmaktan yorulmayan Allah, oliileri diriltmeye de kadir
dir . Evet 0, muhakkak her §eye k:ldirdir .>> (Ahkat, 33) buyururken bu
rada da §Oyle buyurmaktad1r : «Elbette ki goklerin ve yerin yaratllma
SI, insanlarm yaratllmasmdan daha biiyiiktiir. Ne var ki insanlarm c;o
gu bilmezler (de bu yiizden bu huccetin iizerinde dii§iinmezler.) » Arap
lardan c;ogu Allah'm gokleri ve yeri yaratt1gm1 itirafla beraber yeniden 
diriltilmeyi uzak gorerek, kiifiir ve inadlarmdan otiirii inkar ederlerdi. ·---...... .... _. 
Halbuki onlar inki'tr ettiklerinden daha iistiin.4pii itiraf etmekteydiler. 

«Karle goren, inamp salih amel i§leyenlerle kotUliik yapan bir de
gildir.)) Hie; bir §ey gormeyen kor ile goziinun ula&abildi,gi_ her §eyi go-,, , . 
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ren kimse nas1I e§it almaYIP a;ralannda buyiik bir fark varsa aym §e
kilde iyi mu'minlerle gunahkar kafirler de bir degildirler. «Ne de az 
dii§unuyorsunuz.)) insanlarm bir<;agu ne kadar da az du§unuyar. 

K1yamet gunu mutlaka gelecek, (vuku' bulacak)tlr. Bunda hi<; §Up
he yaktur. Ne var ki insanlann <;agu inanmaz, (anu dagrulamaz, aksi
ne varllgm1 inkar eder, yalanlar)lar. ibn EbuHatim der ki: Bize Mu
hammed ibn Abdullah ibn Abdiilhakem'in ... Yemen halkmdan bir §eyh
den rivayetine gore; a, §Oyle demi§ : i§ittigime gore k1yamet yakla§tlgi 
zaman insanlar uzerindeki bela ve gune§in harareti §iddetlenecektir. 

60 - Rabb1rr1z: Barra dua edin ki, size icabet edeyim. 
Barra kulluk etmeyi buyukluklerirre yediremeyerrler hor 
ve hakir olarak ceherrrreme gireceklerdir, buyurdu. 

Allah Teala lutuf ve kereminin eseri olarak kullanm zatma dua 
etmeye <;agmyor ve dualanna icabet edecegini garantiliyar. Nitekim 
Siifyan es-Sevri §6yle due, edermi§ ; ey, en sevimli kulu, kendisinden 
istedik<;e isteyen ki~i alan; ey, en menfur kulu da kendisinden hi<; is
•emeyen ki§i alan,· ey Rabb, bu kanuda senin gibi alan hi<; kimse yaktur. 
Stifyan es-Sevri'nin bu duasm1 ibn Ebu Hatim rivayet etmektedir. Bu 
anlamda almak tizere bir §air de §Oyle diyar : 

<< Allah Teala, zatmdan istemeyi terkettigin takdirde ofkelenir. 
Ademagullan ise kendilerinden istendiginde ofkelenirler.n . 
Katade'nin naklettigine gore Ka'b el-Ahbar §Oyle diyar : Bu timme-

te ii<; §ey verilmi§tir ki, onlardan once bir peygamber di§mda hi<; bir 
ilmmete verilmemi§tir : Allah Tealil, bir peygamber gonderdigi zaman 
ona: Sen, timmetin uzerine §ahidsin, denilirdi. Halbuki sizi, insanlar 
Lizerine §ahidler kilmi§tlr. 0 peygambere: Dinde senin tizerine hi~ bir 
1kmtl yak, denilirdi. Bu timmet i<;in ise : «0, dinde sizin i<;in bir zor

luk kllmami§tlr. >> (Haec, 78) buyurmu§tur. 0 peygambere: Baria dua 
e . sana icabet edeyim, denilirdi. Bu timmet i<;in ise: «Bana dua edin 
~i, size icabet edeyim.n buyurmu§tur. Ka'b el-Ahbar'm bu soztinti de 
•ine ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 

imam Hafiz E)Ju Ya'la Ahmed ibn AU ibn Musenna, Musned'inde 
der ki: Bize Ebu ibrahim Tercumani'nin ... Enes ibn Malik (r.a.)den. 

T efstr , C : XII ; F . 4.~Q' 
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anun Hz. Peygamber (s.a .)den, artun da Rabbmdan bildirdigine gore 
0, §byle buyuruyar: Dort haslet vard1r ki bunlardan birisi Benim, birisi 
senin, birisi Benimle senin aranda, birisi de seninle kullanm arasmda
dlr. Benim ic;in alam: Bana ibadet etmen ve Bana hie; bir §eyi artak ka§
mamandlr. Senin ic;in alam her ne hay1r i§lersen anun miikafatm1 sa
na vermemdir. Benimle senin aranda alan: Senin dua etmen, Benim bu 
duaya icabet etmemdir. Seninle kullanm arasinda alana gelince; ken
din ic;in sevip ha§nud aldugun §eyleri anlar ic;in de sevip ha§nud al. · 

imam Ahmed'in Ebu Muaviye kanallyla ... Nu'man ibn Be§ir (r.a.) 
den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) : ~iiphesiz ki dua ibadettir bu
yurup: <<Bana dua edin ki, size icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi bii
yiikliiklerine yediremeyenler har ve hakir alarak cehenneme girecekler
dir.n ayetini tilavet buyurmu§tur. B:adisi bu §ekli ile Siinen sahipleri, 
Tirmizi, Nesei, ibn Mace ve ibn Ebu Hatim ile ibn Cerir, A'me§ kanallyla 
rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin. hasen, sahih aldugunu sayler. Ebu 
Davud, Tirmizi, Nesei ve ibn Cerir de hadisi ~u'be kanallyla ... Zerr'-
den rivayet etmi§lerdir. Aynca Tirmizi hadisi Sevri kanallyla ... Yine 
Zerr'den rivayetle tahric etmi§tir. Hadisi ibn Hibban ve Hakim Sahih'
lerinde rivayet ederler. Hakim hadisin isnadmm sahih aldugunu da ek
ler. 

imam Ahmed'in Veki' kanallyla .. . Ebu Hiireyre'den rivayetine go
re, Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 'Kim Allah'a dua etmezse 
Allah Teala ana Ofkelenir. Hadisi sadece imftm Ahmed rivayet etmi§
tir ve isnaduida eksiklik yaktlir. Yine imam Ahmed der ki : Bize Mer
van el-Fezari'nin ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.): 
Kim O'ndan istemezse ana gazab eder, buyurmu§tur. ibn Main hadisin 
isnadmdaki Ebu Melih'in admm Subeyh aldugunu sayler. Abdiilgani 
ibn Said de boyle soylemi§tir. Yine hadisin isnadmdaki Ebu Salih'in 
nisbesi Huzi alup Huz vactisinde atururmu§. Bezzar da Miisned'inde 
boyle soyliiyar. Bezzar'm Ebu Melih kanallyla ... Ebu Hiireyre'den riva
yet ettigi hadisin lafz1 §byledir: Kim Allah'tan istemezse Allah ana of
kelenir, gazab eder. HafiZ Ebu Muhammed Hasan ibn Abdurrahman 
Ramehiirmiizi der ki: Bize Het:nmam'm ... Muhammed ibn Said'den ri
vayetine gore; a, §6yle demi§tir: Ansax'dan Muhammed ibn Mesleme 
oldiigiinde, onun k1llcriun iistiinde §6yle yaz1ll oldugunu gordiik: Rah
man ve Rahim alan Allah'm ad1yla. Allah Rasulii ('~ .a . )nii §6yle buyu- . 
rurken i§ittim: ~iiphesiz ki kalan zamammzda Rabb1mzm rahmetinin 
esintileri vard1r. Bu esintilere gogiislerinizi ac;m. Olur ki Allah'm bu 
rahmetine muvaf1k gelecek bir dua alur da bu duanm sahibi duas1yla 
oyle bir mutlu alur ki andan sanra bir daha ebediyyen hiisrana ugra
maz. 
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«Bana kulluk etmeyi (Bana dua edipBeni birlemeyi)\ biiyiikliikle~ 
rine yediremeyenler hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir.» 
Imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Said'in ... Amr ibn ~uayb'dan, 
onun babasmdan, onun da dedesinden, dedesinin ise Hz. Peygamber 
ts.a .)den rivayetine gore Hz. Peygamber §oyle buyurmu§tur: K1yamet 
gtinii biiyiiklenenler (kibirliler) insan suretinde ve kii<;iik kanncalar 
~klinde ha§rolunacaktlr. Kii<;iikliiklerinden dolay1 her §ey onlardan 
bi.iyiik ve iistiin olacaktlr. Sonunda cehennemde Bevies (?) denilen bir 
hapishaneye girecekler, orada en yahmh ate§ onlan kaplayacak, ce
hennemliklerin usaresinden ibaxet zehirli <;amurdan sular i<;irilecekler. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn'in ... Viiheyb ibn Verd'
en rivayetine gore bir adam ana §oyle anlatm1§ : Bir gun Rum iilke
inde yiiriiyordum. Bir dagm ba§mdan: Ey · Rabb1m, Seni tamyan bir · 

kimsenin Senin dl§mda birinden nas1l olup da umduguna §a§lyorum, 
ey Rabb1m, Seni tamy1p da ihtiya<;lanm Senin dl§mda bir ba§kasmdan 
ISteyene §a§Iyorum, diyordu. Sonra ses gitti, biraz sonra <;ok daha yiik-
ek bir ses geldi ve ikinci kere §oyle dedi: Ey Rabb1m, Seni tammaya

na §a§lyorum; nas1l oluyor da Senden ba§kasml ri'l.z1 etmek i<;in Seni 
tUZdlracak bir §eyi yapabiliyor. Viiheyb der ki: i§te bu, en yiiksek ses 
idi. Sen cin misin, insan m1sm? diye bag1rd1m. Blakis insamm. Nefsini 
seni ilgilendirmeyen §eylerle degil seni ilgilendiren §eylerle me§glll et, 
dedi. \ 

\ 
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sanlara kan;a lutufk~rd1r. Ne var ki insanlann <;ogu l?lik
retmezler. 

62 - il?te Rabb1n1z olan, her l?eyi yaratan Allah, budur. 
O'ndan ba~ka hi<; bir iHlh yoktur. 0 halde nas1l olup da 
<;eviriliyorsunuz? 

63 - Allah'In ayetlerini bile bile inkar edenler, il?te 
boyle <;eviriliyorlar. 

64 - Allah, odur ki sizin i<;in yeri bir karargah, gogu 
bir bina yapm19, ·size l?ekil verip 9eklinizi guzellel?tirmil? ve 
size temiz l?eylerden nz1k vermi9tir. i9te, Rabb1n1z olan Al
lah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yucedir. 

65 - 0 , diridir. O'ndan ba9ka hi<; bir ilah yoktur. Oyle 
ise, dini yaln1zca kendisine halis k1lanlar olarak O 'na dua 
edin. Hamdolsun alemlerin Rabb1 Allah'a. 

Allah TeaJa burada yaratlklarma bah§etmi§ oldugu nimetleri sa
yiyor. Geceyi, gunduziin ge<:;imlik pe§inde ko§mak suretiyle yapml§ ol
duklan hareketlerden istirahat edip sukunet bulsunlar diye, giinduzii 
de yolculuklarla, iilkeler kat'etmekle, san'atianm icraya imkan bul
makla tasarrufta bulunsunlar diye aydmhk olarak yaratmi§tlr. «~up

hesiz. ki Allah, insanlara kar§I lutufkard1r. Ne var ki insanlann <:;ogu 
§Ukretmezler.» Allah'm kendilerine olan nimetlerinin §iikriinii yerine 
getirmezler. «i§te Rabbm1z olan, her §eyi yaratan Allah, budur.» Biitiin 
bunlan yapan kendisi di§mda rab ve kendisinden ba§ka ili'l.h olmayan, 
e§yamn yaraticisi, Vahid ve Ehad olan, Allah'tlr. uO halde nas1l olup 
da <:;evriliyorsunuz?n Nas1l olup da hi<:; bir §ey yaratmayan, aksine ken
dileri yaratJlmi§ ve yontulmu§ olan, Allah'm di§mdaki putlara tapml
yorsunuz? «Allah'm ayetlerini bile bile inkar. edenler, i§te boyle <:;evirili
yorlar.>> Nas1l ki bunlar Allah'tan ba§kasma ibadet etmekle dalalete 
dli§mli§lerse aym §ekilde onlardan oncekiler de bir delil ve · biirhan ol
maksizm, mucerred bilgisizlikle ve kendi arzulanyla Allah'tan ba§
kasma tapmmi§lar, Allah'm huccet ve ayetlerini inkar etmi§lerdir. Al
lah, O'dur k1 sizin i<:;in yeri bir karargah; uzerinde ·ya§ayacagmiz, ta
sarrufta bulunacag1mz·, k6§e bucaklarmda dola§IP yiiruyeceginiz bir 
1\arar yeri, bir d6§ek ve be§ik kllmi§tlr. Sizi sarsmasm diye onu daglarla 
peki§tirmi§tir. Gogu de alem i<;in koruyucu bir tavan, bir bina yapan, 
size §ekil verip de §eklinizi guzelle§tiren, sizi en guzel §ekilde yaratlp 
ahsen-i takvim iizere en miikemmel sureti size bah§eden, sizi temiz §ey" 
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erle dunyada yiyecek ve i9eceklerle nziklandirandir.>> Allah TeaJa bu
rada yurdu, meskeni ve nziklan yarattlgmi zikrediyor ki, 0 hem yara-
an, hem de nzik verendir. Nitekim Bakara suresinde de §byle buyur

:nu§tur: «Ey insanlar; sizi de, sizden oncekileri de yaratan Rabbimza 
ibadet edin. Ta ki, takva sahibi olasmiz. 0 (Rab) ki; yerylizlinli sizin 
i<;in bir do§ek, gogu de bir bina yaptL GOkten su indirip onunla tlirlli 
·urlli meyvelerden sizin i9in nzik gikardL 0 halde bile bile Allah'a e§
ler ko§maym.JJ (Bakara, 21-22). Burada da blitlin bu §eyleri yarattlgn:u 
zikrettikten sonra §byle buyurur : «i§te, Rabbmiz olan Allah budur. 
Alemlerin Rabbi olan Allah ne yucedir (noksan :nfatlardan munezzeh 
ve mukaddestir.))) 

«0, diridir. O'ndan ba§ka hi9 bir ilah yoktur.>> Ezel ve ebedde diri 
::>lan O'dur. Ezelde vardi, halen de vardir, Evvel'dir, Ahir'dir, Zahir'dir, 
Batm'dir. O'ndan ba§ka hi<; bir ilah yoktur. O'nun bir benzeri ve dengi 
yoktur. «Oyle ise dini yalmzca kendisine halis kilanlar olarak (O'ndan 
ba§ka hi9 bir . ili'!~h olmadigmi belirterek ve O'nu birleyerek) O'na dua 
edin.>> «Hamdolsun a.lemlerin Rabbi Allah'a .JJ ibn Cerir der ki: ilim 
ehlinden bir cemaat «Allah'tan ba§ka hi9 bir ilah yoktur. >> diyen kim
seye bunun pe§inden bu ayet ile amel etmi§ olmak i9in «Hamdolsun 
alemlerin Rabbi Allah'a.>> demesini emrederlermi§. ibn Cerir bu habe
ri Muhammed ibn Ali ibn Hasan ibn ~akik kanallyla: .. ibn Abbas't?n 
da rivayet etmektedir ki o, §byle demi§tir: Her kim «Allah'tan ba§ka 
hig bir ilah yoktur.JJ derse; bunun pe§inden <<Hamdolsun alemlerin Rab
bi Allah'a,» desin. i§te Allah Teala'nm: «Oyleyse, dini yalmzca kendi
sine halis kilanlar olarak O'mt dua. edin.>> «Hamdolsun alemlerin Rab
bi Allah'a.» kavlinin anlami budur .Ebu Usam•e ve bir ba§kasmm is
mail ibn Ebu Halid'den rivayetlerine gore Said ibn Clibeyr §byle de
rni§tir : «Oyleyse, dini yalmzca kendisine halis kilanlar olarak O'na dua 
edin.Jl ayetini okudugun zaman: Allah'tan ba§ka hi9 bir ilah yoktur, 
deyip pe§inden de «Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a. JJ de. Bunun pe
§inden Said ibn Clibeyr «Oyleyse, dini yalmzca kendisine halis kilanlar 
olarak O'na dua edin.JJ «Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a.>> ayetini 
okumw~tur. 
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; 66 - De ki: Rabbrmdan bana apa~ak deliller geldigi ic;in 
sizin AHah'tan ba~ka ibadet ettiklerinize ibadet etmekten 
katiyetle nehyolundum. Ve alemlerin Rabb1na teslim ol
makla emrolundum. 

67- Sizi topraktan, sonra bir nutfeden, sonra bir kan 
p1htis1ndan yaratan, sonra erginlik c;ag1na ula~man1z, son
ra da ya~lanman1z ic;in sizi bebek olarak dunyaya <;Ikaran · 
O'dur. Kiminiz daha once oldurulursunuz. Kiminiz de ad1 
konulmu~ bir ecele eri~irsiniz. Olur ki boylece akhnizi kul
larursiniz. 

68- Dirilten de olduren de O'dur. Bir ~eye hukmetti 
mi sadece ona, ol, der, o da ol u verir. 

Allah Teala buyunir ki: Ey Muhammed, §U mti§riklere soyle: Al
lah Teala, kendi zatmm dl§mda putlara, Allah'a e§ sayd1klanna tapl
mlmasml kesinlikle men'etmektedir. Allah Teala burada zatmm dl§lll
da hie,: kimsenin ibadete mtistehak olmad1gm1 beyanla §oyle buyurur: 
«Sizi topraktan, sonra bir nutfeden, sonra bir kan p1htismdan yaratan, 

·sonra ergihlik c,:agma ula§mamz, sonra da ya§lanmamz ic,:in sizi bebek 
olarak dtinyaya C,:Ikaran O'dur.» Sizi btittin bu tav1rlar. ic,:inde dondtirtip 
duran tek ve ortag1 olmayan Allah't1r. Btittin bunlar O'nun · emri, ted
biri ve takdiri ile meydana gelmektedir. uKiminiz daha once oldtirtiltir
stintiz.» Bu aleme C,:Ikmadan ve var olmadan once annesi onu bir dti§tik 
olarak dti§tirtir. Onlardan kimi de ktic,:tikken, genc,:ken, ihtiyarhktan on
ce olgun ya§ta iken oldtirtiltir. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Si
ze ac,:1kc,:a gosterelim diye... istediginizi belli bir stireye kadar rahim
lerde tutanz.» (Haec, 5) buyururken burada da §Oyle buyuruyor: «Olur 
ki boylece aklm1z1 kullamrsm1z (da yeniden diriltilmeyi hatlrlarsm1z.) » 
<<Akh kullanmaYl» yeniden diriltilmeyi hatlrlamakla tefsir eden ibn Cti
reyc'dir. 

<<Dirilten de oldtiren de O'dur.» Btittin bunlarda 0, yeganedir. 
O'nun di§mda hie,: kimse bunlara gtic,: yetiremez. <<Bir §eye htikmetti mi 

· sadece ona; ol, der, o da oluverir.» O'na muhalefet edilemez ve kar§l 
durulamaz. Aksine O'nun diledigi olur. 
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69- Allah'1n ayetleri uzerinde tartl~anlan gormez mi
sin? Nas1l da donduruluyorlar. 

70 - Onlar; kitab1 ve peygamberlerimizle ,gonderdik
lerimizi yalanlayanlard1r. Yak1nda bilecekler. 

71- Hani boyunlannda demir halkalar ve zincirler 
ile suruklenirler, 

72 - Kaynar suya. Sonra da ate~te yak1hrlar. 
73 - Sonra onlara denilir ki: Nerede ~irk ko~tuklann1z, 
74 - Allah'tan ba~ka? Derler ki: Bizden uzakla~tllar, 

haylr zaten biz onceleri hi<; bir ~eye ibadet etmiyorduk. t~
te Allah, kafirleri boylece saptlnr. 

75 - Bu, sizin yeryuzunde haks1z yere ~1marman1z ve 
boburlenmenizden oturudur. 

76- Ic;inde ebediyyen kahc1 olarak cehenneme kapl
lanndan girin. Kibirlenenlerin donup gidecakleri yer ne 
kotudur. 

Allah Teala buyurur ki: Ey Muhammed, §U Allah'm ayetlerini ya
lanlayan, ger~ege ·kar§I batll ile miicadele edenlere §a§miyor musun? 
Ak1llan nas11 olup da hidayetten dalalete ~evitiliyor? Onlar; kitab1 ve 
peygamberlerimizle gonderdiklerimizi (hidayet ve beyam) yalanlayan
lardlr. Yakmda bilecekler. Buras1 :gab Teala'mn boyle kimselere §id
detli bir tehdididir. Nitekim ba§ka .bir ayet-i kerime'de de <<0 gun ya
lanlami§ olanlarm vay haline.» (Miirselat, 15) buyrulur. 
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ccHani boyunlarmda demir halkalar ve (bir uc;lan zebanilerin elle~ 
rinde olan) zincirler .il~ (yuziistii) suruklenirler.>> Bir keresinde Ha
mim'e, diger bir keresinde Cahim'e. Bu sebepledir ki Allah Teala bura
da : ccKaynar suya suriiklenirler. Sonra da ate§te yak1hrlar.)) buyurmU§
tur. Ba§ka bit ayet-i kerime'de de: cci§te suc;lulann yalanlad1klan ce
henhem budur. Onlar, cehennem ate§iyle kaynar su ara~mda dola§Ir 
dt!.rurlar.>> (Rahman, 43-44) buyrulurken onlann zakkum yiyecekleri 
ve Hamim ic;ecekleri amld1ktan sonra §oyle buyrulur : <cSonra onlarm 
donii§ii muhakkak, yine cehennemedir:;> (Saffat, 68) . Allah Teala ba§ka 
ayetlerde de §Oyle buyurur : <cDefteri soldan verilenler ; ne yaz1k o sol
culara. insamn ic;ine i§leyen bir s1cakhk ve kaynar su ic;inde, serinligi 
ve ho§lugu olmayan kara bir dumanm golgesinde bulunurlar. Soma, siz 
ey sap1klar, yalanlayanlar; dogrusu zakkum agacmdan yiyeceksiniz. 
KarmlarmiZl onunla dolduracaksm1z.· Onun iistiine kaynar su ic;ecek~ 
siniz. Hem de susami§ develerin suya saldm§I gibi ic;eceksiniz. i§te on
lara, ceza gunu sunulacak konukluk budur.n (Vakm, 41-44, 51-56), 
<c Dogrusu gunahkarlarm yiyecegi zakkum agac1d1r. Karmlarda suyun 
kaynamas1 gibi kaynayan erimi§ maden gibidir. Suc;luyu yakalaym, ce
hennemin ortasma surukleyin. Sonra azab olarak ba§ma kaynar su do
kiin, denir, soma ona: Tad bakahm, hani guc;lu olan, degerli olan yal~ 
mz sendin. i§te bu, §iiphelenip durdugunuz §eydir, denir.1> (Duhan, 
43-50) . Bu sozler kendilerine bir azarlama, suc;lama, kiic;iiltme, alay ola
rak soylenecektir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Huseyn'in ... Ya'la ibn Mun
ye'den - Ya'la, hadisi Allah Rasulu. (s.a .)ne ula§tmyor- rivayetine go
re efendimiz §Oyle buyurmu§: Allah Teala cehennemlikler ic;in simsi~ 

yah, kapkara bir bulut yarat1r. Ey cehennemlikler, hangi §eyi istiyor
sunuz? denilir. Onlar bununla dunya bulutlanm hatlrlayarak: Soguk 
ic;ecek istiyoruz, derler. Bulut, onlann uzerine halkalanm artlracak 
halkalar, zincirlerini artlracak zincirler, ate§i tutu§turacak korlar yag
dmr. Bu, garib bir hadistir. 

Sonra onlara denilir ki : Nerede Allah'm di§mda O'na §irk ko§tugu
nuz ve tapmmakta oldugunuz putlar? Bugun size yard1m ediyorlar m1? 
«Derler ki : Bizden uzakla§Ip gittiler, (bize hie; bir faydalan olmad1.) 
Hay1r, zaten biz onceleri hie; bir §eye ibadet etmiyorduk. >> Bu sozleriyle 
putlara olan ibadetlerini inkar ederler. Allah Teala ba§ka bir ayet~i ke~ . 
rime'de : ccSonra onlarm; sadece : Andolsun Allah'a ki, ey Rabb1m1z, biz
ler mii§riklerden degildik, demelerinden ba§ka c;areleri kalmaz. >> (En'
am, 23) buyururken burada da aym sebeple : «i§te Allah, kafirleri boy- . 
lece saptlnr.n buyurmu§tur. 

Melekler onlara: <<~u sizin (ic;inde bulundugunuz ceza ve azab) yer
yuziinde haks1z yere §Imarmamz, (kendinizi begenmeniz, a§In sevin~ 
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meniz) ve bobiirlenmenizden otiiriidiir. i<;inde ebediyyen kallc1 olarak 
cehenneme kap1larmdan girin. (Allah'm ayetlerine kar§l ve Allah'm de
lillerine, huccetlerine tabi olmaktan biiyiiklenip) kibirlenenleri~ doniip 
gidecekleri, (i<;inde al<;altllma ve §iddetli azab bulunan) yer ne kotii 
(konak ve ne kotii kalacak yer)dir.» 
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77- Su halde sen, sabret. Muhakkak ki, Allah'1n vaa

di haktlr. Onlara vaadettigimiz azab1n bir kismini sana 
gosteririz veya seni kendimize ahnz. Nihayet onlann do
n u§u ancak Bizedir. 

78 - Andolsun ki, senden once de peygamberler gon
derdik. Onlardan kimini sana anlattlk, kimini anlatmad1k. 
Allah'1n izni olmadan hi<; bir peygamber herhangi bir aye
ti kendiliginden getiremez. Allah'1n emri geldigi vakit de 
i§, gen;:ekten biter. i§te o zaman batll i§leyenler husranda 
kahrlar. 

Allah Teala, el<;isi Muhammed (s.a.)e kavminden kendini yalanla
yanlarm yalanlamasma kar§I sabretmeyi emrediyor. :;;uphesiz ki Allah 
O'na olan yard1m ve kavmine kar§l zafer vaadini yerine getirecek; gii
zel ak1beti diinyada ve ahirette hem ona, hem de ona tabi olanlara mah
sus k1lacaktlr. «Onlara vaadettigimiz azabm bir k1smm1 sana (diinyada . 
iken) gosteririz.>> Nitekim boyle de olmu§ ve Allah Teala Bedir giinii 
onlarm biiyiiklerini, ileri gelenlerini helak ederek miisliimanlarm goz
lerini aydm k1lm1§tlr. Sonra Allah Teala, Mekke'nin ve Arap Yanma
dasmm diger yerlerinin fethini hayatta oldugu giinlerde ona bah§et-
mi§tir. · 

«Veya seni kendimize almz. Nihayet onlarm donii§ii ancak Bizedir 
t ve ahirette onlara en §iddetli azab1 tattmnz.) » Daha sonra Allah Te
ala, peygamberini teselli ederek §byle buyurur : <CAndolsun ki, senden 
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once de peygamberler gonderdik. Onlardan kimini sana anlattlk, ki
mini anlatmad1k.>> Nisa suresinde de (Nisa, 164) aym bilgiler verilmek
tedir. Ey Muhammed, onlardan kiminin haberini, kavimleriyle olan kls
salanm, kavimlerinin onlan nas1l yalanlad1klanm, guzel ak1bet ve za
ferin peygamberlerin tarafmda oldugunu sana vahyettik. Kimini de 
sana anlatmad1k. Anlattlklanm1za gore arilatmad1klanm1z kat kat faz
ladlr. Nitekim aym gerc;ege Nisa suresinde de i§aret edilmektedir. Hamd 
ve nimet Allah'md1r. 

' «Allah'm izni olmadan hie; bir peygamber herhangi bir ayeti ken-
diliginden getiremez.» Peygamberlerden hie; birinin Allah'm izni olmak
Slzm harikulade bir §ey, bir mucize getirme hakk1 yoktur. Allah'm iz
ni ile mucize gostermesi onun, kavmine getirdiklerinde dogruluguna 
delalet eder. «Allah'm emri; (azab1 ve kafirleri ku§atan cezalandlrma
sl) geldigi vakit de ·i§ gerc;ekten biter. (Allah inananlan kurtanrken ka
firleri helak eder.) i§te o zaman batll i§leyenler hiisranda kahrlar.» 

'79- Allah O'dur ki, binek olarak kullanas1n1z ve yiye
siniz diye davarlan sizin ic;:in yaratm1~tlr. 

80 - Onlarda sizin i<;in daha nice faydalar vard1r. Go
niillerin.izdeki arzulara, onlara binerek ul~Irs1n1z. Onlar
la ve gemilerle t~1n1rsmlz. 

81 -Size ayetlerini · gosterir. Allah'1n ayetlerinden 
hangisini inkar edersiniz? 

. Allah Teala burada da kullarma olan nimetlerini hatlrlatlyor. On
lar ic;in hayvanlan; deve, s1g1r ve koyunlan yaratml§tlr. «Onlardan ki
misi binekleridir. Kimisinden de yerler.» (Yasin, 72) . Develere binilir, 
etleri yenir, sutleri sag1hr, uzak iilkelere ve bolgelere yolculuklarda ve 
ta§mmalarda iizerlerine yiikler yiiklenir. S1g1rlarm etleri yenir, siitleri 
ic;ilir ve onlarla ziraat yap1hr. Koyunlarm etleri yenir, siitleri ic;ilir. 
Hepsinin yiinleri k1rp1larak onlardan ev e§yalan, elbiseler yap1hr. BU.
tUn bunlar daha once En'am, Nahl ve ba§ka surelerde mufassal olarak 
a«;1klanm1§tl. Bu sebeple burada da §Oyle buyruluyor : ((Allah O'dur ki, 
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binek olarak kullanasm1z ve yiyesiniz diye davarlan sizin i~in yarat.: 
ffil§tlr. Onlarda sizin i~in daha nice faydalar vard1r. Goniillerinizdeki 
arzulara, onlara binerek ula§1rsm1z. Onlarla ve gemilerle ta§mlrslmZ.ll 

«Size (ufuklarda ve bizzfl,t kendi nefislerinizde) ayetlerini (huc
cet ve biirhanlanm) gosterir. (Artlk) Allah'm ayetlerinden hangisini 
inkar edersiniz?n Allah'm ayetlerinden herhangi birisini ancak inadla§
mamz ve biiyiiklenmeniz halinde inkar edebilirsiniz. 
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82 - Yeryuzunde gezip dola1?mazlar m1 ki, kendilerin

den oncekilerin akibetlerinin nasll oldugunu gorsunler. 
Hem onlar, kendilerinden daha c;ok, daha kuvvetli ve yer
yuzunde daha saglam eser b1ra.kan kimselerdi. Arna. ka
zandikla.n onla.ra bir fayda. sa.glamam11?tl. 

83 - Peygamberleri kendilerine huccetlerle gelince 
kendi ya.nla.nndaki bilgi ile gururland1lar da, a.laya aldik
lan 1?ey kendilerini ku1?ativerdi. 

84 - Baskinimizi gorunce: Y aln1z Allah' a inand1k ve 
O'na 1?irk ko1?tugumuz 1?eyleri inkar ettik, dediler. 

85 - Ama. BaskinlmlZl gorup de oylece inanmalan 
kendilerine fayda. vermedi. Bu, Allah'1n kulla.n hakk1nda 
oteden beri cari alan sunnetidir. Ve i1?te kafirler burada 
husrana ugram11?lard1r. 

Allah Teal8, ge~mi§ zamanlarda el~ilerini yalanlayan iimmetlerden 
ve gii~lii kuvvetli olmalarma, yeryiiziinde eserler b1rakmalanna, bir~ok 
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mallar taplamalanna ragmen ba§larma gelen §iddetli azabdan haber 
veriyar. Butun bunlar kendilerine hi<; bir fayda vermemi§, Allah'm aza
bml anlardan geri <;evirememi§tir. Zira peygamberleri anlara apa<;Ik 
deliller, kesin huccetler ve burhanlarla geldiklerinde; anlara iltifat et
memi§, anlara yonelmemi§ ve kulak vermemi§, aksine kendi zanlanna 
gore sahib alduklan bilgiler sayesinde peygamberlerin getirdiklerinden 
mustagni alduklanm sanmi§lardl. Mucahid der ki: Onlar: Biz anlardan 
daha bilgiliyiz; biz asia yeniden diriltilmeyecek ve azab alunmayacag1z, 
demi§lerdi. Suddi diyar ki: Bilgisizlikleri yuzunden sahib alduklan ilim
le sevinmi§ler ve bu yuzden gti<; yetiremeyecekleri Allah'm baskm1 an
larm ba§ma gelmi§tir. 

((Alaya ald1klan (yalanlay1p vuku' bulmasm1 uzak gordukleri) §ey 
de kendilerini ku§atlverdi. BaskmimlZl (ve ba§larma azabm geldigini) 
gorunce: Yalmz Allah'a inand1k ve O'na §irk ka§tugumuz §eyleri inkar 
ettik.n diyerek, hatalann kaldmllp affedilmeyecegi ve ma'zeretin fayda 
vermeyecegi bir yerde Allah'1 birleyip tagutlan inkar ettiler. Nitekim 
bagulacag1 zaman Firavun: ((israilagullarmm iman ettiginden ba§ka 
tann almad1gma inand1m. Artlk ben de musltimanlardamm.n (Yunus, 
90) demi§, Allah Teala da: <<~imdi mi inandm? Daha once ba§kald1rm1§ 
ve bazgunculardan almu§tun.n (Yunus, 91) buyurarak Firavun'un ima
mm kabul buyurmami§tlr. Zira Allah Teala, ((Rabb1m1z: Onlarm kalble
rini s1k. <;unku anlar, elim azab1 gormedik<;e iman etmezler.n (Yunus, 
88) diye dua ettiginde peygamberi Musa'nm duasma icabet buyurmu§
tu. Burada da §6yle buyrulur : ((Ama baskm1m1z1 gorup de 6ylece inan
malan kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah'm kullan hakkmda ate
den beri cari alan sunnetidir. )) Azab1 gordukleri s1rada tevbe eden her
kesin tevbesini kabul buyurmamas1 Allah'm hukmudur. Bir hadiste de: 
~uphesiz Allah, can bagaza gelmedik<;e kulun tevbesini kabul eder, buy~ 
rulmu§tur ki can bagaza gelip ruh han<;ereye dayanmca ve kul oltim 
melegini bizzat mti§ahade edince, i§te a zaman tevbe yaktur. Bu se
bepledir ki Allah Teala: ((Ve i§te katirler burada hiisrana ugrami§lar
dir .)) buyurmlli}tur. 

----- iZAHI 

Yeryiiziinde ge~ip dala§mazlar m1 ki, kendilerinden oncekilerin na
Sll bir ak1bete ugrad1klanm gorstinler. Onlar kendilerinden daha <;ak, 
yeryuziinde de kuvvet ve eserler bak1mmdan daha ustiindiiler. Fal\at 
kazanmakta alduklan anlara hi<; bir §ey saglamad1. Peygamberleri ken
dilerine apa<;1k befgelerle geldikleri zaman anlar yanlarmda alan Him
den dalay1 sevinip boburlendiler. Allah Teala anlann dtinya i§leriyle il-
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gili bilgilerini ve diinyamn idaresiyle alakall tecriibelerini kasdediyor. 
Nitekim «Onlar diinya hayatmm yalmz dl§ yiiziinii bilirler. Ve onlar 
ahiretten ise gafillerdir.» (Rum, 7) buyuruyor. Peygamberler onlara 
diyanetle ilgili bilgileri getirince -ki bu, onlann bilgilerinden en uzak
ta kalamyd1- peygamberleri onlan diinyay1 terketmeye, §ehvet ve lez
zetleri b1rakmaya c;:agmnca buna iltifat etmediler, onlan kiic;:iimseyip 
alay ettiler. Ve kendi bilgilerinden daha faydall, daha c;:ok menfaat cel
beden bir bilgi bulunmad1gma kanaat getirdiler. Boylece bu bilgileriyle 
sevindiler. Ya da bu bilgi, felsefecilerin ve dehrilerin bilgisidir ki; on
lar, Allah'm vahiy gonderdigini duyduklan zaman, bunu inkar edip 
peygamberlerin bilgisinin kendilerinin bilgisine gore c;:ok kiic;:iik oldu
gunu ifade ettiler. Nitekim Sokrat'm Musa (a.s.)nm peygamberliginden 
haberdar oldugu ve kendisine; onun yanma goc;: etsen, denildigi zaman; 
biz, egitilmi§ bir topluluguz, bizi egitecek kimseye ihtiyac1m1z yoktur, 
dedigi bildirilir. Ya da onlar peygamberlerin yanlarmdaki bilgiye se
vinc;: ve alay yollu sevindiler. Sanki Allah Teala onlann apac;:1k ayetler
le alay ettiklerini vahiy ilminin getirdigi gerc;:eklerle istihza ettiklerini, 
bundan sevinc;: ve ne:fe duyduklanm bildirmektedir. (Nesefi, Medarik, 
v, 369) . . 

GAFiR SirRESiNiN SONU 
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FUSSiLET SURESi 

(Mekke'de nazil olmw~tur. ) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 
1 - Ha, Mim. 
2 - Rahman ve Rahim katlndan indirilmedir. 
3 - Bilen bir kavim ic;in ayetleri uzun uzun ac;tklan

ml~, Arapc;a okunan Kur'an olan bir kitaptlr. 
4 - Mujdeleyici ve uyanc1 olarak. Ama onlann c;ogu 

yuz c;evirmi~tir, artlk onlar i~itmezler . 

5 - Bizi .c;ag1rd1g1n ~eye kar~1 kalblerimiz kapalrd1r, 
kulaklanm1zda da bir ag1rllk vard1r. Seninle bizim aramlZ
da bir perde var. Sen istedigini yap, biz de yap1c1lanz, de
diler. 

Allah Teala : «De ki : Onu Ruh el-Kudiis, Rabbm katmdan hak ile 
indirmi§tir. n (Nahl, 102). ccMuhakkak ki o (Kur'an) elbette alemlerin 

T efsir , C : XIII ; F . 441 
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Rabbmm indirmesidir. Onu Ruh el-Emin indirmi§tir; senin kalbine ki 
uyanc1lardan olasm.n (~uara, 192-194) ayetlerinde Kur'an'm Rahman 
ve Rahim olan Allah katmdan indirildigini beyan ettigi gibi burada da: 
«Ha, Mim. Rahman ve Rahim katmdan indirilmedir.n buyurmaktadir. 
«Ayetleri uzun uzun ac;Iklanmi§ (m?.malan beyan olunmu~. hukumleri 
peki§tirilmi§, lafzl) Arapc;a (olarak apac;;1k, manalan mufassal, laflzlan 
mi.i§kil olmayacak bir §ekilde apac;;1k) okunan Kur'an olan bir kitabd1r.n 
Ba§ka ayet-i kerime'lerde de §Oyle buyrulur: «Bu kitab, ayetleri kesin
le§tirilmi§, sonra da Hakim ve Habir olan Allah tarafmdan uzun uzadi
ya ac;;Iklanmi§tlr.n (Hud, 1). 0, hem laf2a ve hem de manas1 itibanyla 
mucizedir. «Onunden de, ardmdan da ona batil sokulamaz. 0; Hakim, 
Hamid katmdan indirilmi§tir.» (Fussilet, 42) . 

«Bilen bir kavim i~in ... n Bu a~1khk ve beyam, ancak derin ve kok
lu ilim sahipleri bilip anlayabilir. (((Bazan inananlan) mujdeleyici ve 
(bazan da katirleri) uyanc1 olarak. Ama onlarm c;ogu yuz c;;evirrni§tir, 
artik onlar i§itmezler.n Kurey§'in c;;ogu apac;;1k olmasma ragmen ondan 
hie; bir §ey anlamazlar ve «Bizi c;ag1rd1gm §eye kar§I kalblerimiz kapah 
(ortulu)dur, kulaklanm1zda da (senin getirdigine kar§I) ·bir ag1rhk, 
(bir sag1rhk) vard1r. Seninle bizim aram1zda bir perde var.>> (Soyle
diklerinden hie;; bir §ey bize ula§miyor.) Sen (kendi yolunda) istedigini 
yap, biz de (kendi yolumuzda) yap1c1lanz (ve asla sana tabi olacak de
giliz), dediler.n 

imam Abd ibn HumeY'tl Miisned'inde der ki: Bana ibn Ebu ~eybe'
nin ... Cabir ibn Abdullah (r.a.)dan rivayetine gore; o, §byle anlatiyor: 
Bir gun Kurey§ toplamp: Biiyiiciiliigii, kehaneti ve §iiri en iyi bileninizi 
ortaya c;;1karm da toplulugumuzu dag1tan, i§lerimizi bozan, dinimizi 
kotiileyen §U adama gelsin, onunla konu§sun, bakahm ona ne cevab ve
recek? dediler. Onlar: Utbe ibn Rabia'dan ba§ka birisini bilmiyoruz, de
yip: Ey Ebu Velid sen bu i§i yap, dediler. Utbe, Allah Rasulii (s.a.) ne 
gelip: Ey Muhammed, sen mi yoksa Abdullah m1 daha hay1rh? diye 
sordu. Allah Rasulii (s.a.) siikut buyurdu. Utbe: Sen mi, yoksa Abdul
muttalib mi daha hay1rh? diye sordu. Allah Rasulii (s.a.) siikut buyur
du. Utbe §byle devam etti: Eger sen bunlarm kendinden daha haYirh 
olduklanm sanmakta isen §iiphesiz onlar senin §U ay1plamakta oldu
gun ilahlara tapmd1lar. Eger kendinin onlardan daha hay1rh oldugunu 
samyorsan konu§ ki senin soziinii dinleyelim. Allah'a yemin ederim ki 
kavmine kar§l senden \laha ugursuz bir ogul gormedik; toplulugumuzu 
ve i§lerimizi dag1ttm, dinimizi ay1pladm, Araplar ic;;inde bizi rezil riis
vay ettin. Sonunda onlann arasmda Kurey§ ic;;inde bir sihirbaz, bir ka
hin oldugu haberi yay1ld1. Allah'a yemin ederim ki c;;ok gec;meyecek 
birbirimize kihc;;larla sald1racag1z ve helak olacag1z. Be hey adam; eger 
ihtiyacm varsa sana mal toplayahm, Kurey§'in en zengini ol. Eger ev-
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Ienme ihtiyacm varsa Kurey§'in kadmlarmdan hangisini dilersen sec;, 
onlardan on tanesi ile seni evlendirelim. Allah RasUlii (s.a .): Bitirdin 
mi? diye sordu, Utbe; evet, deyince, Allah Rasulii «Eger yiiz c;evirecek 
olurlarsa; Ad ve Semud'un y1ldmmma benzer bir y1ldinmla sizi uyan
n m, de.» k1smma gelinceye kadar olmak iizere besmele c;ekerek «Ha, 
M1m. Rahman ve Rahim katmdan indirilmelidir.» ayetlerini tilavet bu
yurdu. Utbe: Yeter, yeter. Ba§ka diyecegin var rn1? dedi. Allah Rasulii; 
haytr, deyince Kurey§'in yamna d6ndii. Onlar : Ardmda ne b1raktm? 
diye sordular. Utbe : _Hie; bir §ey b1rakmad1m, 6yle samyorum ki sizin 
kendisiyle konu§acagmlz her §eyi konu§tum, dedi. Kurey§: Sana cevab 
verdi mi? diye sordular, ·Utbe : Haytr, onun ortaya koydugu delilden, 
s6yledigi §eyden hie; bir §ey anlamad1m. ~u kadar var ki, sizi Ad ve 
Semud'un y1ldmmma benzer bir y1ldmmla uyard1, dedi. Kurey§ : Ya
Zlklar olsun sana, adam Arapc;a konu§uyor, sen ise onun s6yledigini an
lamlyorsun, dediler. Utbe de: Haytr, Allah'a yemm ederim ki kas1rgay1 
anmas1 dl§mda soylediklerinden hi<; bir §ey anlamadmi, dedi. Hat1z Ebu 
Ya'la el~Mavs1li de Miisned'inde bu haberi Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe'den 
kendi isnad1 ile yukardakine benzer §ekilde rivayet etmi§tir. Begav1 de 
tefsirinde kendi isnad1 ile Muhammed ibn Fudayl kanallyla ... Cabir'den 
rivayetle had1si «Eger yiiz c;evirecek olurlarsa; Ad ve Semud'un yildm
mma benzer bir y1ld1nmla sizi uyannm, de .n k1smma kadar aynen nak
letti. Ancak Begavi rivayetinin bundan sonraki k1sm1 §6yledir: Utbe, 
Allah Rasulii (s.a.)niin s6ziinii kesip akraballk a§kma konu§ma~asml 
s6yledi ve ailesine d6ndii. Kurey§'in yanma <;1kmadl ve onlardan giz
lendi. Ebu Cehil: Ey Kurey§ toplulugu, Allah'a yem1n ederim ki, ben 
Utbe'yi Muhammed'e a§lk olmu§ ve onun yemeginden <;ok ho§lanmi§ 
g6riiyorum. Herhalde elde ettigi bir ihtiyacmdan dolay1 olsa gerektir. 
Haydin ona gidelim, dedi. Utbe'ye gittiler. Ebu Cehil : Ey Utbe, 1 .bizim 
yamm1za <;lkmaktan seni allkoyan olsa olsa Muhammed'e a§Ik olman, 
onun yemeginden ho§lanmi§ olmand1r. ~ayet bir ihtiyacm varsa biz 
mallanm1zdan Muhammed'in yemegine seni muhta<; etmeyecek kada
n m toplayahm, dedi. Utbe 6fkelenip Muhammed ile bir daha ebediyyen 
konu§mamaya yem1n etti ve : Allah'a yemin ederim ki siz benim mal
ca Kurey§'in en zengini oldugumu biliyorsunuz. Fakat ben Muhammed'e 
gittim, ona durumu anlattlm. Bana 6yle bir §eyle cevab verdi ki ; val
lahi one §iirdir, ne kehanettir, ne de sihirdir. Bana «Eger yiiz c;evirecek 
olurlarsa; Ad ve Semud'un ba§Ina gelen kas1rgaya benzer bir kasirga
Yl size hat1rlatlnm de. n k1smma gelinceye kadar bir sure okudu, s6-
ziinii . kestim, akrabahk · a§kma bu i§ten vazgec;mesini istedim. Siz de 
biliyorsunuz ki Muhammed bir §ey soyledigi zaman yalan s6ylemez. 
Dolay1s1yla bize azabm gelmesinden korktum. Hadisin bu laflzlarla ri
vayeti, Bezzar ve Ebu Ya'la'nm ifadelerinden dogruya daha yakm go-
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riinmektedir. En dogrusunu Allah bilir. Bu hadiseyi imam Muhammed 
ibn ishak ibn Yessar, «es-Sire>> adh kitabmda bundan daha degi§ik bir 
tarzda zikreder ve der ki: Bana Yezid ibn Ziyad'm Muhammed ibn 
Ka'b el-Kurazi'den rivayetine gore; o, §oyle anlat1yor: Bana anlatlldt
gma gore Utbe ibn Rabia ~ki o Kurey§'in efendilerinden idi~ bir gun 

. Kurey§'in meclisinde, Allah Rasulti. (s.a.)de Mescid-i Haram'da tek ba
§lll.3. oturuyordu. Utbe: Ey Kurey§ toplulugu, Muhammed'in yanma 
gidip onunla konu§sam, ona baz1 §eyler teklif etsem, belki baziSlm ka
bul eder de hangisini diliyorsa ona veririz, o da dilini bizden c:;:eker, ol
maz m1? dedi. Bu, Hz. Hamza'nm mti.slti.man oldugu s1rada cereyan edi
yordu. Kurey§'liler Allah Rasulii (s.a.) nun ashabmm gun gegtikc:;:e c:;:o
gahp artt1gm1 gorti.yorlard1. Ey Ebu Velid; evet, kalk ona git, onunla 
konu§, dediler. Utbe Hz. Peygamberin yamna gelip oturdu ve: Ey kar
de§im oglu, kabilemiz iginde bizim kat1m1zda ne derece §erefli oldugu
nu, neseb yonuyle hangi mertebede oldugunu biliyorsun. Sen kavmine 
oyle bti.yti.k bir i§ getirdin ki onlarm topluluklanm dag1ttm, onlan ha
yal kmkhgma ugrattm, getirdiginle onlarm ilahlanm ve dinlerini aylp
ladm, gegmi§ atalanm tekfir ettin. Beni dinle, sana birtak1m §eyler 
arzedecegim. Uzerinde bir dti.§ti.n, olur ki baz1smi kabul edersin, dedi. 

. Allah Rasulti. (s.a.) ona: Soyle ey Ebu Velid, dinliyorum, buyurdu. Ut
be §Oyle dedi: Ey karde§im oglu, eger getirdigin §U §ey ile mal istiyor 
idiysen biz sana mallanm1zdan toplayahm, malca en zenginimiz ol. 
Eger bununla §eref istiyor idiysen biz seni ba§1m1za reis yapahm hatta 
sensiz hie; bir karar vermeyelim. ::?ayet bununla kralhk istiyorsan seni 
ba§1m1za kral yapallm. ::?ayet sana gelen, senin gordti.gti.n ve kendinden 
geri geviremedigin bir cinni ise biz senin ic:;:in t1bbm yard1mm1 isteyip 
bu hususta seni iyile§tirinceye kadar bti.tti.n mallmiZl sarfedelim. Bazan 
oluyor ki cinler insanlara ti.stti.n geliyor ve bundan tedavi olmak gereki
yor ~veya buna benzer bir §eyler soyledi~ Utbe sozunti. bitirdi. Allah 
Rasulti. (s.a.) onu dinliyordu. Ey Ebu Velid, bitirdin mi? diye sordu. Ut
be; evet, diye cevablad1. Allah Rasulti. (S.a.) : Beni dinler misin? diye 
sordu, Utbe; evet, dinlerim diye cevablad1. Allah Rasulu (s.a.): ((Rah
man ve Rahim olan Allah'm ad1yla. Ha, Mim. Rahman ve Rahim ~a
tmdan indirilmedir. Bilen bir kavim ,it;in ayetleri uzun uzun agiklan
mi§, Arapga okunan Kur'an olan bir kitabd1r. Mti.jdeleyici ve uyanc1 
olarak. Ama onlarm gogu yti.z gevirmi§tir, artlk onlar i§:tmezler.u bu
yurdu ve sureyi Utbe'ye okumaya devam etti. Utbe, bu ayetleri i§itin
ce susup dinledi, ellerini belinin arkasma koyarak kollanna dayamp 
Allah Rasulti. (s.a.) nun okuduklanm dinledi. Nihayet Allah Rasulu 
{s.a.)secde _ayetine kadar geldi ve secde etti, sonra da: Ey Ebu Velid, 
okudugumu dinledin, i§te sen, i§te onlar, dedi. Utbe kalk1p arkada§lan
na gitti. Birbirlerine: Allah'a yemin olsun ki, Ebu Velid gittiginden ba§-

Fuss 

ka 
Vet 
bir 
mir: 
lult 
dug 
ond 
gelE 
Sl Sl 

onu 
izze 
Ey 
Utt 
ni1 
flZli 
ted' 

ba: 
O'J 
ha 

edl 

te 

rikl 
zm 
ra, 



u 

ed 
bir 
bn 
dl-

n 
oa
na 
al

ol
di
~

nla 
ar-

Fussilet, 6-8 J HADiSLERLE KUR'AN-I KERlM TEFSlR! 7029 

ka bir yiizle doniiyor, dediler. Utbe gelip yanlarma oturunca: Ey Ebu 
Velid, arkanda neler oldu? diye sordular. Utbe dedi ki : Arkamdan oyle 
bir soz i§ittim ki vallahi onun benzerini asla i§itmemi§tim. Allah'a ye
min ederim ki one sihirdir, ne §iirdir, ne de kehanettir. Ey Kurey§ top
lulugu, bana itaat edin ve onu bana b1rakm. Bu adam1 ic;inde bulun
dugu durumda serbest b1rak1p ondan aynlm. Allah'a yemin ederim ki 
ondan i§itmi§ oldugum soziiniin mutlaka bir haberi olacak, meydana 
gelecektir. ~ayet araplar onu ele gec;irip hakkmdan gelirlerse bir ba§ka
SI sayesinde ondan kurtulmu§ olursunuz. ~ayet o araplara iistiin gelirse, 
onun hiikiimranhg1 sizin hiikiimranhgmiz, onun izzeti ve §erefi sizin 
izzetinizdir ve boylece siz, insanlann en mutlulan olursunuz. · Onlar: 
Ey Ebu Velid, Allah'a yemin olsun ki o diliyle seni biiyiilemi§, dediler. 
Utbe ise: Onun hakkmdaki gorii§iim budur. Siz, kendinize uygun gele
ni yapm (nas1I uygun goriiyorsamz oylece yapm), dedi. Haberin bu la
fizlarla rivayeti bundan oncekine gore dogruya daha yakm goriilmek
tedir. En dogrusunu Allah bilir. 

6 - De ki: Ben de ancak sizin gibi bir be~erim. Yaln1z 
bana tannn1z1n tek bir tann oldugu vahyediliyor. Artlk 
O'na yonelin ve O'ndan magfiret ::!.~J.eyin . Mu~riklerin vay 
haline. 

7 - Onlar ki; zekat vermezler. Ve onlar, ahireti inkar 
edenlerdir. 

8 - Muhakkak ki iman edip salih amel i~leyenlere; i~
te onlara kesintisiz bir mukafat vard1r. 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, §U sen! yalanlayan mii§
riklere· «de ki: Ben de ancak sizin gibi bir be§erim. Yalmz bana tannm
zm tek bir tann oldugu vahyediliyor.» Sizin muhtelif ve bir siirii rabla
ra, putlara ve Allah'a e§ sayd1klanmza tapmmamzm tersine bir tek ilah 
vard1r ve 0 da Allah't1r. «Art1k O'na yonelin ve (peygamberlerinin diliy
le size emretmi§ oldugu §ekilde ibadeti sadece O'na tahsis edin. Gec;mi§ 
giinahlanmz i~in) O'ndan magfiret dileyin . Mii§riklerin vay haline. On-
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lar ki; zekat vermezler.n ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha bu~ 
rada «Onlar ki; zekat vermezler.n ayetini onlarm, Allah'tan ba~ka ilah 
olmad1gma §ehadet etmemeleriyle tefsir ed~r .. ikrime de boyle soyle
mi~tir. Buna gore ayet-i kerime, Allah Teala'nm §U ayetleri gibidir : 
«Kendini antan saade.te ermi~tir. Kendini fenallklara gomen kimse de 
ziyana ugrami§tlr.l) (::?ems, 9-10). «Armmi§ olan, Rabbmm adm1 amp 
namaz k1lan saadete eri§e~ektir . n (A'la, 14-15), «Ona de ki: Armmaya 
niyetin var m1?n (Naziat, 18). Burada zekattan maksad, nefsin kotii 
huylardan temizlenmesidir. Nefis temizliginin en onemlilerinden biri
si de onun §irkten temizlenmesidir. Maim zekatma bu adm verilmesinin 
sebebi, maim zekatla haramdan temizlenmesidir. Boylece zekat maim 
artmasma, bereketlenmesine, faydasmm 9ogalmasma ve Allah'a itaat 
yollarmda kullamlmasma sebep olmaktad1r. Siiddi der ki : «Mii~riklerin 
vay haline .. Onlar ki ; zekat vermezler.n Yani onlar zekatm farziyyetihi 
kabul etmezler, zekata inanmazlar. Muaviye ibn Kurre de §byle diyor : 
Onlar, zekat ehlinden degildirler. Katade ise onlarm, mallanmn zekat
lanm vermediklerini sayler. ::?iiphesiz bu, miifessirlerden bir9oguna gore 
zahir olan anlamd1r ve ibn Cerir bu gorii§ii tercih etmektedir. Ancak 
bu a91klama §iiphelidir. Zira zekatm farz kilmmas1, bir9oklanmn zik
rettigine gore ancak Medine'ye hicretten sonraki ikinci senededir. Bu 
ayet-i kerime ise Mekke'de nazil olmu§tur. Ancak zaYif da olsa ~oyle 
bir te'vil getirilebilir : Zekatm ilkin peygamberligin ba§lang1cmda sa
daka §eklinde emredilmi§ olmas1 hi9 de uzak degildir. Nitekim bir ayet-i 
kerimede: uHasad edildigi gun de hakk1m verin.n (En'am, 141) buyu
rulmaktadir. Ancak zekat nisab ve miktarlan ile Medine'de beyan ve 
farz k1lmmi~tlr . Boylece iki kavlin aras1 birle~tirilmi§ -oluyor. Nitekim 
namazm ash da, peygamberligin ba§langiCmda giine§ dogmazdan ve 
batmazdan once vacib idi. Allah Teala hicretten bir bu9uk sene onceki 
isra gecesinde Rasuliine be§ vakit namaz1 farz kilmi§, bundan sonra da 
namazla ilgili riikiinleri ve §artlan azar azar tafsilatll bir §ekilde be
yan buyurmu~tur . En dogrusunu Allah bilir. 

«Muhakkak ki iman edip sfiJih arne! i§leyenlere ; i§te onlara kesin
tisiz bir miikatat vard1r. n Miicahid ve bir ba9kas1 ayetteki ( 0j-! _d- ) 
kelimelerini ; kesintisiz, kesik olmayan, §eklinde a91klarlar. Buna 
gore ayet-i kerime Allah Teala'nm §U kavilleri gibidir: uOrada temel
li kalacaklard1r.n (Kehf, 3), «Bu, ard1 arkas1 kesilmeyen bir vergidir.)) 
(Hud, 108) . Stiddi de bu kelimeleri : Minnet edilmeksizin, ba§a kakll
maksizm diye a91klar. Ancak imamlardan baz1s1 bu tefsiri kabul et
mezler. Zira cennet ehli tizerine minnet Allah'md1r. Allah 'l'eala : uHa
yir; sizi imana eri§tirmekle Allah sizi minnet altmda b1rak1r.n (Hu~ 

curat, 17) buyururken cennetlikler de §byle diyeceklerdir : uAllah lut
fedip bizi kavurucu azabdan korudu .n (Tur, 27) . Allah Rasulii (s.a. ) 
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de §byle buyurmm~tur : Ancak Allah'm beni katmdan bir rahmet ve lu
tlJf ile korumas1 hali mi.istesnad1r. 

~Y';'I\W)·J:; t;.\~"~· _ ,o\_..,~,-o/, ~(/,-o/~)':.:-:~./~~ 
L.c-"- ~;~~~JJ)f!~~~'r"c_:-~~~, 

~ ..-• o)'"""'}f'fo . ..-~-"'~/)" 
~~1()\.r~~C])~ t~-~-~\ 

9 - De ki: Siz mi yeri iki gunde yar~tan1 inkar ediyor 
ve O'na e~ler ko~uyorsunuz? Alemlerin Rabb1 i~te O'dur. 

10 - 0, yeryuzune sabit daglar yerle~tirdi ve orada 
bereketler yarattl. Ve onda arayanlar i<;in dort gunde e~it 
g1dalar takdir etti. 

11 - Sonra goge yoneldi ki, o duman halindeydi. Ona 
ve yere dedi ki: isteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin. 
ikisi de dediler ki: isteyerek geldik. 

12 - Boylece iki gun i<;erisinde yedi e;ok var etti. Ve her 
gogun i~ini 'kendisine bildirdi. Biz dunya semas1n1 1~1klarla 
donattlk; koruduk. i~te bu; Aziz, Alim'in takdiridir. 

Allah TeaUt, zat1 ile beraber bir ba§kasma tapman mi.i§riklerin bu 
davram§lanm inkar ediyor_. Her §eyi yaratan, h~r §eyi kahr u galebesi 
altma alan, her §eyi takdir buyuran O'dur. ~oyle buyurur : «De ki: Siz 
mi yeri iki gi.inde yaratam inkar ediyor ve O'na (O'nunla beraber ken
dilerine tapmacag1mz e§ler, emsaller ve benzerler) ko§uyorsunuz? Alem
lerin Rabbi i§te (bi.iti.in bunlan yaratan) O'dur.» Ayet-i kerime'nin bu 
k1sm1 Allah Teala'nm: «Muhakkak, sizin Rabb1mz; gokleri ve yeri altl 
gi.inde yaratand1r.» (A'raf, 54) kavlinin tafsilat1 mahiyetindedir. Bu
rada yeryi.izi.ine has k1lmanlar gokyi.izi.ine tahsis edilenlerden aynlmi§
tlr. Allah Teala once yeryi.izi.ini.i yarattlg1m zikrediyor. <;i.inki.i yeryi.izi.i, 
bir temel mahiyetindedir. Aslolan ise temel ile ba§lamaktir . . Bundan 
sonra da tavan durumunda olan gelir. Nitekim ba§ka bir ayet-i keri-
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me'de §Oyle buyruluyor: «Yerde ne varsa hepsini sizin i<;in yaratan, 
sonra goge yonelip onlan yedi gok halinde di.izenleyen O'dur.» (Baka
ra, 29). «Sizi yaratmak m1 daha zordur, yoksa gogi.i yaratmak m1? Ki 
onu Allah bina edip yi.ikseltmi§ ve §ekil vermi§tir. Gecesini · karanhk 
yapml§, gi.indi.izi.ini.i aydmlatml§tlr. Ardmdan yeri di.izenlemi§tir. Su
yunu ondan <;Ikarml§ ve otlak yeri meydana getirmi§tir. Daglan yerle§
tirmi§tir. Bunlan sizin ve hayvanlanmzm ge<;inmesi i<;in yapml§tlr.>> 
(Naziat, 27-33) ayetlerine gelince; btl ayet-i kerimelerde yeryi.izi.ini.in 
yaYlllP do§enmesi, gokyi.izi.ini.in yarat1lmasmdan sonra zikredilmektedir. 
Ayetteki ( ·tAb-~ ) kelimesi hemen pe§indeki uSuyuim ondan pkar
ml§ ve otlak y~r meydana getirmi§tir.n (Naziat, 31) ayetinde a<;Iklan
maktadlr. Bu ise gokyi.izi.ini.in yaratllm8-smdan sonra olmu§tur. Kur'an'
m ifldesi ile yeryi.izi.ini.in yarat1lmas1 gokyi.izi.ini.in yaratllmasmdan on
cedir. Nitekim ibn Ab'!:>as, bu §ekilde cevab vermi§tir. ibn Abbas'm ken
disine sorulan bir soruya bu §ekilde cevab vermesi; Buhari'nin Sahih'in
de bu·ayet-i kerime'nin tefsiri s1rasmda zikretmi§ oldugu bir hadiste be
yan edilmektedir. Buhari der ki: Said ibn Ci.ibeyr'den nakien Minhal'in 
anlatt1~na gore, bir adam ibn Abbas'a: Ben Kur'an'da bana gore bir
birine z1d §eyler buluyorum, demi§ti. Mesela: «Sur'a i.iflendigi zaman; o 
gi.in, artlk aralarmdaki soy yakmhg1 fayda vermez. Birbirlerine bir §ey 
de soramazlar.n (Mi.i'minun, 101), ayeti ile «Bir k1sm1 bir k1smma do
nerek soru§tururlar.n (Satfat, 27) ayeti birbirine ters; <•Andolsun Al
lah'a ki, ey Rabb1m1z; bizler mi.i§riklerden degildik, demelerinden ba§
ka <;areleri kalmaz.)) (En'am, 23), ayeti ile uisto;rlerdi ki; yerle bir olsa
lardl da Allah'tan o bir sozi.i gizlememi§ bulunsalardu (Nisa, 42) aye
ti birbirine terstir. Bu sonuncu ayette, onlarm baz1 sozleri gizledikleri 
ifade edilmektedir. uKi gokyi.izi.ini.i Allah bina edip yi.ik,seltmi§ ve ona 
§ekil vermi§tir. Ardmdan yeri di.izenlemi§tir.n (Naziat, 27-30) ayetinde 
gokyi.izi.ini.in yaratllmasmm yeryi.izi.inden once oldugu ifade edilmekte 
ba§ka bir ayet-i kerime'de ise «Siz mi yeri iki gi.inde yaratam inkar edi
yor ve O'na e§ler ko§uyorsunuz .. . ikisi de dediler ki: isto;yerek geldik.n 
buyrularak yeryi.izi.ini.in yaratlh§llllll gokyi.izi.ini.in yaratllmasmdan on
ce oldugu ifade edilmektedir. Sonra baz1 ayet-i kerime'lerde «Allah Ga
fur, Rahim idi; 0 Aziz, Hakim idi; 0 Semi, Basir idi.n buyrularak sanki 
onceden boyle olup da sonra bunlarm ortadan kalkt1g1 ifade edilmek
tedir. ibn Abbas dedi ki: Onlann aralannda o gi.in yakmllgm olmama
Sl ve birbirlerine soru soramamalan; birinci Sur'un i.ifi.iri.ilmesindedir. 
Sonra Sur'a i.ifi.iri.ilecek ve «Artlk Allah'm diledigi bir yana, goklerde 
olanlar ve yerde olanlar baygm di.i§mi.i§ti.ir.)) (Zi.imer, 68) . i§te o zaman 
aralarmda yakmhk olmayacak ve birbirlerine soramayacaklar. Daha 
sonra diger bir i.ifi.irme s1rasmda «Bir k1sm1 bir k1smma dbnerek soru§
tururlar.n (Saffat, 27). «Ey Rabb1m1z; bizler mi.i§riklerden degildik .'> 
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(En'am, 23) demeleri ile «Allah'tan o bir si:izii gizlememi§ bulunsalar
dl.» (Nisa, 42) ayetlerine gelince; §iiphesiz Allah Teala ihlas sahipleri
nin giinahlanm bagi§layacak da mii§rikler; gelin biz de: Bizler mii§
rikler degildik, diyelim, diyecekler. Allah Teal9. da onlarm ag1zlanm 
miihiirleyecek, elleri (organlan) konu§acak. Ve i§te o zaman Allah'tan 
herhangi bir si:iziin gizlenemeyecegi bilinecek. i§te o zaman kiifreden
ler; ke§ki miisliimanlar olayd1k, deyip bunu isteyeceklerdir. 

Allah Teala yeryiiziinii iki giinde yaratmi§, sonra gokyiiziinii ya
ratmi§, sonra da gi:ikyiiziine yi:inelip ·onu diger iki giinde tesviye buyur
mu§tur. Daha sonra da yeryiiziinii yay1p di:i§emi§tir. Yeryiiziiniin yayi
llp di:i§enmesi; ondan su, mer'a c;Ikanlmasi, daglarm, cemadatm, yiik
sek yerlerin ve tepelerin ve gi:ikle yer arasmdakilerin diger iki giinde 
yaratllmas1d1r. Allah Teala: «Yeri iki giinde yaratan . .. >> buyurmakta
dir ki yeryiizii ve ondaki §eyler dart giinde, gi:ikler ise iki giinde yara
tllrm§tlr. 

«Allah GafUr, Rahim idi.» buyurarak Hak Teala zatlm bununla isim
lendirmi§tir. Yani Allah Teala ezelde boyle idi. $iiphesiz o, bir §eyi mu
rad buyurmu§sa mutlaka onun diledigi yerine gelmi§tir. Kur'an'da sa
na hie; bir §ey birbirine z1d gibi gelmesin. Zira tamarm Allah katmdan
dir. Buhari der ki : Hadisi bana YO.suf ibn Adiyy ... Minhal ibn Amr'
dan rivayet etti. 

«Yeri iki giinde yaratan ... >> ayetinde, pazar ve pazartesi giinleri 
kasdedilmektedir. «0, yeryiiziine sabit daglar yerle§tirdi ve orada be
reketler yarattu> Onu miibarek; hayn, tohumlan ve fideleri yeti§tire
cek §ekilde k1ld1, orada yeryiizii halkmm ihtiyac; duyacag1 nz1klan, zi
raat yap1lacak ve agac; dikilecek y~rleri takdir buyurdu. Burada da sall 
ve c;ar§amba giinleri kasdedilmektedir ki, gec;en iki giinle beraber giin 
saylS1 dart olmaktad1r. Bu sebepledir ki : <<V~ onda arayanlar ic;in dort 
giinde e§it g1dalar takdir etti.>> buyurmu§tur. Miicahid ve ikrime «Ve 
onda arayanlar ic;in dart g~nde e§it g1dalar takdir etti.» ayeti hakkm
da derler ki : Her yerde bir diger yer ic;in uygun olmayam yaratt1. Me
sela Yemen kuma§Im Yemen'de, ince elbiseleri S~,bur'da, taylesanlan 
Rey'de halk etti. ibn Abbas, Katade ve Siiddi «Arayanlar ic;in .. . >> k1s
m1m : Bunu sormak isteyenler ic;in, §eklinde ac;Iklaml§lardlr. ibn Zeyd 
ise «Ve onda arayanlar ic;in dart giinde e§it g1dalar takdir etti. n ayetini 
§i:iyle anllyor: Herhangi bir nzka ihtiyac; duyamn muradma gore Allah 
Teala onun muhta,c; oldugti.nu takdir buyurmu§tur. Bu si:iz <<0, size is
tediginiz §eylerin hepsinden verdi. » (ibrahim, 34) ayetinin tefsirinde 
miifessirlerin si:iylediklerine benzemektedir ki en dogrusunu Allah bilir. 

((Sonra gage yoneldi ki, o (yeryiizii yaratlld1g1 s1rada sudan yiikse
len buhar), duman halindeydi. Ona (gi:ikyiiziine) ve yere : istey~rek ve
ya istemeyerek ikiniz de gelin, ( emrime icabet edin, Benim yaratmama 
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boyun egin) .n buyurdu. Sevri'nin ibn Cureyc k1;tnahyla ... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore; o, «Buyurdu ki: isteyereN veya istemeyerek ikiniz de 
gelin.n ayeti hakkmda §byle demi§tir: Allah Teala goklere: Gune§imi, 
ay1m1 ve yild1zlanm1 dogur, buyurdu. Yeryuzune de: Nehirlerini yanp 
c;1kar, meyvelerini c;1kar, buyurdu. «ikisi de: isteyerek geldik, dediler.n 
ibn Abbas'm bu a<;1klamasm1 ibn Cerir - Allah ona rahmet eylesin
de tercih etmektedir. «ikisi de dediler ki: isteyerek geldik.n Bi~de olan
larla yaratmay1 murB.d buyurdugun melekler, insanlar ve cinler hepi
miz toptan isteyerek Sana icabet ettik, dediler. Bu ac;1klamay1 ibn Ce
rir, baz1 arap dil bilginlerinden nakletmektedir. ibn Cerir'in ba§ka bir 
ac;Iklamasi da §byledir: Allah Te!Ha boylece gokleri ve yeri sozleri anla
§Ilan ak1lh yaratlklar dereces~nde tutarak onlara bu §ekilde muamele 
etmi§tir. Yeryuzunden bu sozle'ri soyleyen Ka'be'nin yer, gokyuziinden 
de bu yere tekabiil eden k1s1m oldugu da soylenmi§tir ki en dogrusunu 
Allah bilir. ibn Ebu Hatim'in rivayetinde Hasan el-Basri der ki: ~ayet 
Allah)n emrine kar§I gelmi§ olsalard1 §Uphesiz Allah Teala ac1smi du
yacaklan bir azab ile onlan azab ederdi. 

«Boylece iki gun ic;erisinde yedi gok var ettb Yedi gogun duzen
lenmesini diger iki gunde bitirdi ki, bunlar per§embe ve cum'a gunleri
dir. «Ve her gogun i§ini ona bildirdi.n Her bir gage ihtiyac; duyulacak 
melekleri ve ancak Allah'm bilecegi §eyleri yerl'e~tirerek tertib eyledi. 
ccBiz, dunya semasm1 l§lklarla donattlk.n ~unlar yeryuzu halkma l§lk 
veren yild1zlard1r. c<Koruduk.n Mele-i A'la/da olanlan i§itmemeleri ic;in 
§eytanlardan koruduk. «i§te bu; (her §eyi kahr u galebesi altma alan) 
Aziz, (yaratlklarm butun haraket ve sukun hallerini bilen) Alim'in tak
diridir.>> 

ibn Cerir der ki: Bize Hennad ibn S1rri'nin ... ibn Abbas'tan riva
yetine gore; o, §byle demi§tir: Yahudiler Hz. Pey!;amber (s.a.)e gelip 
ona goklerin ve yerin yaratlh§ml sormu§lardL ~oyle buyurdu: Allah, 
yeryuzunu pazar ve pazartesi gunlerinde yaratt1. Daglan ve onlardaki 

. nimetleri sah glini.i yaratt1. Qar§amba gunu de agac;lan, suyu, §ehirle
ri, ma'mureleri ve harab yerleri yaratt1. Boylece dart gun oluyor. «De 
ki: Siz mi yeri iki gunde yaratam inkar ediyor ve O'na e§ler ko§uyor
sunuz? Alemlerin Rabbi i§te O'dur. 0, yeryuzune sabit daglar yerle§
tirdi ve orada bereketler yarattl. ,Ve onda (nz1klanm) arayanlar ic;in 
dart giinde e§it g1dalar takdir etti.>> Per§embe gunu gokyuzunu, son uc; 
saatma kadar da cum'a gunu y1ldizlan, gune§i, aYl ve melekleri var 
etti. Bu kalan uc; saatm birincisinde olenlerin olecekleri zaman demek 
olan ecelleri yaratt1. ikincisinde, insanlarm faydalanacaklan her bir 
§eye afet ve musibeti b1rakt1. Uc;unciisunde de Adem'i yarat1p onu cen
nete yerle§tirdi, iblis'e, Hz. Adem'e secdeyi emretti, son saatta da onu 
cennetten <;1kard1. Yahudiler dediler ki: Peki ey Muhammed, bundan 
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sonra ne oldu? Allah Rasuli.i: Sonra Allah TeaJa Anfa yoneldi, buyur
du. Yahudiler: ~ayet tamamlaml§ olsaydm, isabet edecektin. Sonra 
Allah istirahat buyurdu, dediler de, Allah Rasuli.i fazlaca ofkelendi ve 
bunun i.izerine : ((Andolsun ki, Biz gokleri, yeri ve ikisinin arasmda bu
lunanlan altl gi.inde yarattlk ve Biz hi<; bir yorgunluk da duymad1k. 
Soylediklerine sabret.>> (Kaf, 38-39) ayetleri nazil oldu. Bu hadiste ga
riblikler vard1r. ibn Ci.ireyc'in ismail ibn Umeyye kanahyla .. . Ebu Hi.i
reyre'den rivayet ettigi hadise gelince; Ebu Hi.ireyre der ki: Allah Ra
suli.i (s.a.) elimi tutup §6yle buyurdu: Allah Teala toprag1 cumartesi 
gi.ini.i, ondaki daglan pazar gi.ini.i, aga<;lan pazartesi gi.ini.i, ho§lamlma
yan §eyleri sah gi.ini.i, nuru <;ar§amba gi.ini.i yarattL Per§embe gi.ini.i 
oraya hayvanlan yayd1. Adem'i de cum'a gi.ini.i ikindiden sonra yarat
tlklarmm sonuncusu olarak cum'a saatlarmm son saatmda, ikindi ile 
gece aras1 yaratt1. Hadisi Mi.islim ve Nesei ki.tablarmda ibn Ci.ireyc ka
nahyla rivayet etmi§lerdir. Bu hadis de Sahihler arasmda yer alan ga
rib hadislerdendir. Buhari, Tarih'inde bu hadisi muallel gorerek der ki: 
Baz1lan hadisi Ebu Hi.ireyre kanahyla Ka'b el-Ahbar'dan rivayet etmi§
lerdir ki bu daha s1hhathd1r. 

- - ---iZAHI 

Ayet-i kerime, yeryuzunun iki gi.inde yaratlld1gm1 anlatarak he
men ardmdan yaratlh§ sonras1 hadiselerini a<;1klam1yor. Onun yerine 
«0; Alemlerin Rabb1d1r)) diyerek mi.i§riklerin Allah'1 inka,r edip §irk 
ko§malanm konu ediniyor. Halbuki i<;inde ya§ad1gm1z bu yeryi.izi.ini.i 
yaratan O'dur. ~u halde sizin yapt1gm1z kadar koti.i, <;irkin ve fena bir 
hareket yoktur. 

Yeryi.izi.ini.in yaratllml§ oldugu iki gi.in ile sabit daglarm yerle§ti
rildigi, nz1klann takdir edilerek bereketli k1lmd1g1 ve boylece dorde ta
mamlanan gi.inler ne mana ifade etmektedir. ~i.iphesiz ki burada sozi.i 
edilen gi.in, mi.iddetini Allah'm bildigi gi.inlerden bir gi.indi.ir. Ve kat'iy
yen bizim di.inyam1zm gi.inlerinden degildir. <;i.inki.i yeryi.izi.ini.in zaman 
ol<;i.isi.i olan gi.in, ancak yeryi.izi.ini.in yaratlh§mdan sonra ihdas olunmu§
tur. Yeryi.i~i.inde zaman bl<;i.isi.i olarak kullamlan gi.inlerin, di.inyam1zm 
gi.ine§ <;evresindeki ybri.ingesinde kendi ekseni etrafmda bir kere db
ni.i§i.inden ibaret bulundugu gibi, diger gezegenlerin ve y1ld1zlarm da 
gi.inleri vard1r ki, yerytizi.ini.in gi.inlerine benzemez. Bir k1sm1 daha uzun, 
bir k1sm1 daha klsad1r. 

Yeryi.izi.ini.in yaratlld1g1 gi.inle daglann tekevvi.in ettigi, nz1klarm 
takdir edildigi gi.inler bir ba§ka bl<;ekle ol<;i.ilmi.i§ olan bizim bilmedigi-
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miz giinlerdendir. Biz §U kadanm biliyoruz ki, o giinl~r bildigimiz diin
ya giinlerinden c;ok daha uzundur. 

Be§eri bilgimizin ula§abildigi ve ke§fedebildigi gerc;ekler uyarmca 
dU§iinebildigimiz, gerc;ege en yakm alan ihtimal, buradaki giinden mak
sadm, yeryiizunun gec;irdigi m~rhalelerdir. Yeryuzii birc;ok merhaleden 
gec;erek katlla§ffil§, kabugu olU§IDU§ ve hayata elveri§li hale gelmi§tir. 
Elimizdeki nazariyelerin belirttigine gore yeryuzii kabugunun olu§up 
hayata elveri§li hale gelm~si i<;in bizim dunyamiZlll olc;iisiiyle iki mil
yon y1la ihtiyac; olmu§tur. Bu soyledigimiz rakam, kayalarm etiidiine 
ve bu sayede yeryuzuniin hayatlyla ilgili tahminlere dayall olc;iilerdir. 
Biz Kur'an-1 tedkik ederken, bu olc;iileri nihai gerc;ekl~rmi§ gibi ele al
mayiz. <;iinku bunlar nihai gerc;ekler degildir. Sadece birer nazariye~lir 
ve degi§mesi miimkundiir. Bunun ic;in biz, Kur'fm't o nazariyelere gore 
ac;IklamaYiz. Sadece Kur'an'm belirttiklefiyle o nazariyenin belirttikle
ri arasmda bir benzerlik olursa, Kur'an'm naslanyla onlar arasmda bir 
ahenk bulursak hi<; bir yoruma kagmakSlZlll onlarm dogru Olabilecegi
ni soyler ve ileri siiriilen nazariyelerden hangisi Kur'an'm ifadel.erine 
daha yakmsa onun gerc;ege daha yakm oldugunu kabul p::::-i?:. 

ilmin dediklerine bak1hicak olursa ----:en kuvvetli alan goru§e go
re- dunyam1z, §imdiki giine§ gibi yanan bir gaz kiiresi halindeydi. Da
ha dogrusu kesin olarak bilinmeyen seb~plerle diinyam1z giine§ten kop
mu§ bir parc;ayd1. Uzun bir sure sonra diinyam1z soguyarak kabuk bag
lad! ve dondu. Halen de yeryuzuniin ic; k1s1mlarmda kayalan dahi erite
cek §iddette 1s1 bulunmaktad1r. Ve bu da diinyam1zm ba§lang1c;taki du
rumunu isba.t etmektedir. Yeryiiziiniin kabuk k1sm1 soguyup donunca 
ba§lang1c;ta her taraf kat1 kayallklardan ibaretti, iist iiste kayallk ta
bakalar vard1. Bir sure sonra iki hidrojenle bir oksijenin birle§mesiyle 
su meydana geldi ve denizler olu§tu. 

i§te su ve hava, elbirligi ederek diinyam1zm kabuk k1smmdaki bu 
kayalan paralad1lar, ufaltt1lar, oradan oraya ta§Iyarak erittiler. Ve ne
ticede zinlta elveri§li toprak meydana geldi. Daha sonra yine suyun 
ve havanm yard1m1yla daglar, ovalar meydana geldi. Vadiler yanldi, c;u
kurlar dolduruldu . K1sacas1 yeryiiziinde yerinden oynamayan, yap11Ip 
y1k1lmayan hie; bir §ey kalmadL 

Yeryuzunun kabuk k1sm1 siirekli bir hareket v~ degi§im halindedir. 
Dalga dalga kopiiren deniz, gelir karaya c;arpar ve ondan bir parc;a ko
panr. Bir sure sonra giine§in te'siriyle deniz suyu buharla§Ir. Semaya 
yiikselir, bulut kiimeleri haline gelerek yeniden topraga - tat11 su ha
linde- iner. Topragm derinliklerine indikten sonra yol bul ur yuzeye 
c;1kar, kaynak haline gelir. Akar 1rmak olur. Topragm kabuk kismmda
ki bu akmt1 toprag1 durmadan eritir gotiiriir. Kayalanna te'sir eder de
gi§tirir, degi§tirir . Allp denize iletir. Ve i§te boylece as1rlar, yuzlerce, 
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binlerce y1llar boyunca topragm yiizii degi§ir de degi~ir. Kl§lll do nan 
buzlar akan suyun yaptlgmdan farkh bir §ey yapmaz. Esen riizgar da 
suyun yapt1gm1 yapar. Bunlara giine§ de katlhr ve bir yandan l§lk 
sa~ar, bir yandan 1s1. Dahas1 var, topragm iistiindeki canhlar da dur
madan degi§tirir yiiziinii. Topragm i~inden f1§k1ran volkanlar ~evrele
rini te'sir altma ahrlar. 

Siz bir jeologa yeryiiziiniin kabugundaki kayalarm ~e§idini sordu
gunuz zaman size y1gmlarca isim sayar. Ve daha ~ok bu kayalarm ii(! 
grupta topland1gm1 anlatmaya ba§lar. Bu kaya ~e§itlerinden .birisinin 
topragm bagnndan eriyen lavlar halinde di§an atllan ate§ par~alan ol
dugunu, bilahare sogudugunu sayler. Ornek olarak da granit ve bazalt 
ismini alan bir par~ay1 aniiniize getirerek ihtiva ettigi elementleri gos
terir size. Kimi beyaz, kimi klrmlzl, kimi karad1r. Ve der ki; bunlardan 
her biri bir kimyevi bile§imi gasterir. Bu kaya par~alan i§te bu bile§im
lerden meydana gelmi§tir. Ve o zaman kafamza, yeryiiziiniin kabuk 
k1smmm bu ve benzeri kayalardan meydana geldigi, eskilerde, ~ok es
kilerde diinyanm bu §ekilde olu§tugu fikri tak1hr ve der ki: «Sonradan 
lizerinden su akml§, yagmur yagmi§, kl§lll kar olmu§, don yapml§ ve 
esen riizgar, ge~en hava, dogan giine§ hepsi, hepsi te'sir ederek bu ka
yalann tabiatm1, kimyevi olu§umunu degi§tirmi§. Sonra bir oncekine 
hi~ benzemeyen ve onun hi~ bir i§aretini ta§Imayan yeni bir kaya mey
dana gelmi§. n 

Jeolog §imdi de sizi ikinci ~e§it kayalara gatiiriir. Bunlara tortul 
veya tortula§ffil§ kayalar ad1 verilir. Bu kayalar suyun, riizgann, gii
ne§in veya canhlarm etkisiyle par~alanarak yer degi§tirmi§ olan kaya
lardir ki yeryiiziinde pek ~ok rastlamr. Tortul kaya denilmesinin sebe
bi ise, su veya riizga.r tarafmdan yerinden kopanlarak ba§ka bir yere 
ta§l.mp atllmi§ olmas1d1r. Jeolog, tortul kayalara ornek olarak kalkerli 
arazilerde goriilen ve karbondioksitli sularla kalsiyum karbonat ta§I
yan kayalan gasterir. Bu kayalardan · pan;alanan ta§larla Kahire'nin 
evleri in§a edilir. Yine jeolog size diyecektir ki, bu kayalar karbonat 
ve kalsiyum diye bilinen kimyevi bir bile§imdir. Kimyevi bir hadise ile 
veya canhlarm etkisiyle as1l kaynagmdan par~alanmi§ ve ufalan
ffii§tlr. Tortul kayalara bir ba§ka arnek ise denizlerde rastlanan <;akll
lardir. Bunun ~ogunun silis'u maddeler ihtiv:l ettigi bilinmektedir. 

Si;; bu tortul kayalarm par~aland1g1 as1l kaynagm nasll oldugunu 
soracaksmiz elbette. 0 ise size, bunun kakiiniin katila§mi§ kayalar ol~ 
dugunu, yeryiiziiniin donarak katlla§tigi s1rada ~ok eskiden meydana 
geldigini ve yeryiiziinde o s1ralarda katlla§ffii§ kayalardan ba§ka don
mu§ hi~ bir §eyin bulunmadigmi sayler. Bun«an sonra suyun meydana 
geld~gini, denizlerin olu§tugunu ve bu katlla§ffii§ kayalarm suyun te'
siri altmda havanm birle§mesiyle ~e§itli reaksiyonlar ge~irdigini, gaz-
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larm, f1rtma ve ruzgarlann, gune~in ve 1s1mn etkisiyle butiin bu re
aksiyonlarm birle§mesi sonucunda bugunku §ekle girdigini soyleyecek
tir. i§te butun bu alu§umlar, kat1 ve ust uste y1g1lm1§ alan bu kayalar
dan, faydas1z olan bu ta§lardan faydall kayalarm olu§masmi saglam1§
tlr. Evlerin yap1m1 · bu kayalardan kmlan ta§larla olur. Yine burada 
madenler g1kanllr. Hepsinden gok daha muhimi ise, bu katlla§ID1§ ka
yalardan hayata elveri§siz nesnelerden; topragm elde edilmi§ almas1, 
yeryuzune serpi§tirilmesi ve bununla canlllann hayatiyetine elveri§li 
bir ortamm haz1rlanm1§ olmas1d1r. 

Bilindigi gibi granitler ne ekime gelir ne de sulanabilir. Ama an
lardan meydana gelmi§ olan topragm, butiin bu i§lemlere elveri§li aldu
gu ma'h1mdur. Topragm ortaya g1kmas1yla bitki meydana gelmi§, bit
kinin zuhuru ile canll varllklar ne§'et etmi§ ve boylece yeryuzu, mah
lukatm en degerlisi ve geli§IDi§i olan insanm geli§ine haz1rlanm1§tlr. 

Musbet ilmin gosterdigi bu i§aretler bize Allah'm yeryuzunu ya
rattlg1 ve uzerine sabit daglan yerle§tirerek mubarek k1ld1g1 gunlerden 
dart gunun mahiyetini anlamak konusunda yard1mc1 olabilir. Biz, bu 
gunlerin nas1l ve ne §ekilde oldugunu bilmiyoruz. Sadece yeryuzunun 
gunlerinden kesin olarak ayn oldugunu biliyoruz. 

Yeryuzunu b1rak1p gokyuzune gegmeden evvel Kur'fm'm bu aye
tindeki her c\imle uzerinde bir nebze durmak istiyaruz: 

<<0 , yeryuzune sabit daglar yerle§tirdi. n Kur'an-1 Kerim'de gogu 
kere daglara sabit s1fat verilir ve baz1 yerlerde de bu sabit daglarm var
hg1 belirtilerek yeryuzunu dengeledigi, muvazenesini korudugu belirti
lir. insanlar, uzun bir sure iginde ya§ad1klan diinyalarmm dayand1g1 
direkleri alan sabit bir yuvarlak oldugunu sand1lar. Ama bir sure son
ra oyle bir zaman geldi ki, kendilerine; sizin uzerinde ya§ad1gm1z bu 
dunyamz hie; bir §eye dayanmayan, sonsuz bir ba§lukta yuzen c;ok ku
guk bir yuvarlaktan ba§ka bir §ey degildir, denildi. Belki de insanoglu
na bu gerc;ek ilk defa soylenildiginde; korkanlar, uzerinde ya§ad1klan 
dunyanm feza bo§lugunda kay1p gitmesinden korkarak endi§e igerisin
de sagma soluna bakmanlar olmu§tur. Ama guvenmelidirler. <;unkii 
onda, gokyuzunde yok olmadan tutan Allah'm elli vard1r. Eger 0 b1ra
kacak olursa ba§ka kimse tutamaz. Yine emin olsunlar ki bu kainata 
hukmeden kanunlar, izzet sahibi Allah'm metin yap1larmm eseridir. 
Yine daglar konusuna donelim. Kur'an-1 Kerim daglardan \SOZ eder
ken onlarm sa.bit oldugunu ve dunyapm dengesini saglad1gm1 belirti
yor. Bu tefsirin bir ba§ka yerinde soyledigimiz gibi belki bununla ak
yanuslardaki derinliklerle karalardaki yukseltilerin saglad1g1 bir denge 
ve ahenk kasdedilmi§tir. i~te bir bilgin §Ulllan soyluyor: 

<<~uphesiz ki yeryuzunun sathmda veya derinliklerinde meydana 
gelen her olaym dunyaya te'siri olur. Bir yerden bir yere intikal eden 
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btiyiik madde y1gmlan dtinyanm dbnti§tine te'sir eder. Yerytiztintin ha
reketinin yava§lamasmm yegane amili med ve cezir olaylan degildir. 
Hatta nehirlerin bir taraftan ate tarafa ta§1d1klan sular bile bu dbnti
~e te'sir eder. Rtizgarlarm gticti, deveran h1zma te'sir eder. Denizin de
rinliklerine dti§en §eyler, yerytiztintin §Urasmda veya burasmda beliren 
ytikseltiler dtinyam1zm deveranma te'sir eder. Herhangi bir sebeple top
ragm kaymas1 veya yig1lmas1 da dtinyamn dbnii§iine te's'ir eden unsur
iar arasmdad1r. <;ok az bir degi§iklik, toplanma veya dag1lma te'sirini 
hemen gbsterir.)) 

Gbrtiltiyor ki bu der<:;ce hassas alan yerytiztinde, dengeni,n sabit 
daglarla saglanmas1 hi<; de garip bir §ey degildir. Nitekim bu gerc;egi 
Kur'an-1 Kerim on dart ytizy1l once belirtmi§tir : 

«Ve onu mtiba.rek k1ld1, nz1klanm arayanlar i<;in yerytiztintin bit
kilerini dart devre i<;erisinde yeti§tirmesini normal olarak koydu.n 

Belki de bu ifadelerin atalanm1zm zihnindeki yans1mas1, geli§en, 
verimli bir tarla veya toprak alt1 kaynaklarmdan ohn altun, demir ve 
benzeri faydall madenler §eklinde olmu§tur. Ama bugtin Allah'm kendi 
lutfuyla yerytiztintin bir<;ok noktalanm, uzun sure gizledigi bir<;ok nz1k 
kaynaklarm1 insanogluna ke§fetmesinden sonra, bu ifadenin bizim zih
nimizdeki akisleri c;ok daha farkll olmaktadlr. 

Yukanda oksijenin ve hidrojenin birle§erek nas1l suyu olu§turduk
lan ve suyun, havanm, gtine§in ve rtizgi3xm elbirligi ile tanma elveri§
li toprag1 meydal).a getirdiklerini gbrmti§ttik. Keza suyun, gtine§in ve 
rtizgarm yagmurlan olu§turmalanm ve yerytiztine <;1kan ve c;1kmayan 
kaynaklarm, nehirlerin, kuyularm k1sacas1 tatll sulann bu suretle 
meydana geli§ini gbrmti§ttik ki, btittin bunlar i§te buradaki bereketli
ligin, mtibarekligin ifadesidir. Bir de teneffiis ettigimiz hava var. Ne
fesimizi ald1g1m1z, hayatlm1z1 ana borc;lu oldugumuz hav:a .. . 

Bilindigi gibi dtinyam1z ktire bic;imindedir. Qevresini karalardan 
olu§an bir kabuk sarar. Bu tabakamn btiytik bir bbltimtinti su tabakas1 
meydana getirir. Su ve kayallk tabakanm tizerinde atmosfer dedigimiz 
hava tabakas1 yer almaktad1r ki; bu, yaygm gazlardan olmu§tur. De
nizler gibi derinlige sahiptir. Biz insanogullan, canhlar ve bitkiler i§te 
bu derin hava tabakalan arasmda hayat1m1z1 stirdtirtirtiz. Atmosferde
ki hava tabakas1 sayesinde soluk ahr, i<;imize oksijen c;ekeriz. Aym ha
vayl alan bitkiler organik yap1lanm onun karbonundan veya bizim 
tabiata · sahverdigimiz karbondioksitten meydana getirirler ki, bugtin 
bizim yedigimiz bitkiler bu karbondioksit sayesinde olu§mU§ alan can
hlardlr. Aynca biz, karbondioksit ihtiva eden bitkileri yiyen hayvanla
n da yeriz. Ve her ikisinden kendi vticudumuzun yap1sm1 kuranz. At
mosferdeki azot; tenefftis ettigimiz havay1 yakmamak ic;in oksijeni ha
fifletici element olarak kullamr. Atmosferdeki su buhan ise havamn 
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nemini normal diizeyde tutmak igindir. Daha ba§ka argon, helyum, ne
on ve benzeri birtak1m gazlar atmosferde gok az miktarda bulunmak
tadlr ki,. bunlar da ge§itli faydalar saglamaktad1r. Aynca atmosferde 
hidrojen gaz1 da bulunmaktad1r ki, bu genellikle yeryiiziiniin ilk yara
dlll§l esnasmdaki kalmtllarda bulunur. 

Bizim yedigimiz ve ya§amak igin kulland1g1m1z nesnelere gelince, 
bunlarm hepsi yeryiiziiniin iginde veya dl§mda mevcud olan ana ele
mentlerden meydana gelmi§tir. Metinde gegen nz1k ifa,desi, yenilen ve 
mideye inen nesnelerden daha geni§ bir anlam ta§lr. Misal olarak §ekerli 
maddeleri ele alahm. Bilindigi gibi §eker; karbon, hidrojen ve oksijen 
kan§lilll bir bile§iktir. Su da, iki hidrojen ile bir oksijenden miite§ekkil 
bir bile§iktir. Biliniyor ki yedigimiz, igtigimiz, giydigimiz veya kullan
d1g1m1z her §eyde, bu yeryiiziiniin tabiatmda mevcud olan elementler 
yer almakta ve bile~ik halinde bulunmaktad1r. 

i§te biitiin bunlar bereketin ve miibarekligin i§areti oldugu gibi 
dort giinde takdir edilmi§ bulunan nz1klarm i§aretidir de . Yani denil
mektedir ki, biitiin bunlar, 6lgiisiinii Allah'tan ba§ka kimsenin bilmedi
gi uzun bir merhaleler silsilesinin sonunda -dort giinde meydana gel
mi§tir. 

crSonra buhar halinde olan goge yoneldi. Ona ve yeryiiziine : isteye
rek veya istemeyerek ikiniz de gelin, dedi. ikisi de : isteyerek geldik, de
diler. 

Bunun iizerine iki giin igerisinde yedi gok var etti. Ve her gogiin 
i§ini ona bildirdi. Biz diinya semasm1 l§lklarla donattlk. Ve bozulmak
tan koruduk. i§te bu, Alim ve Aziz olan Allah'm takdiridir. » 

Metinde gegen ( "~I ), yonelme ve kas1d manasmad1r. Allah'l
na yonelmesi ise iradesinin tevecciihii demektir. Metindeki ( ( ) 
kelimesi, zaman bak1mmdan bir s1ray1 degil, manevi yiiceligi ve merha
leyi ifade etmi§ olabilir. Bilindigi gibi sema kelimesi, hissen bir yiicelik 
ve iistiinliik anlam1 ta§Ir. 

ccSonra buhar halinde olan goge yoneldi.n Baz1lan y1ld1zlar yara
tllmazdan once kainat1m1zda nebula denilen gazlar bulundugunu, bu~ 
nun da bir nevi duman oldugunu kabul ederler. 

Nebula, y1ldizlann olu§umundan sonra arta kalan gaz ve to_z yigmi
dir. Nitekim giiniimiizdeki yaratlh§ teorileri §6yle demektedir : Galaksi 
gaz ve tozdan meydana gelmi§tir. Bu ikisinin tekasiifii sonucu y1ldizlar 
olU§illU§ ve geriye fezada birtak1m kalmtllar kalml§tlr ki, i§te nebula 
denilen g6k cisimleri bu kalmtllardan ibarettir. Geni§ ve biiyiik galak
simizde fezaya yay1lan o kadar gaz ve toz kalmt1lan bulunmaktad1r ki, 
bunlar y1ldizlan olu§turanlardan hie; de az degildir. Ve halen yild1zlar 
gekim giigleriyle bu fezadaki tozlara te'sir etmektedirler. Rep gokyii
ziinden c;ekilip toplanmaktad1rlar. 
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Bu ifadeler dogru olabilir. <;unku Kur'an-1 Kerim'in «Sonra, buhar 
halinde olan gage yoneldi.» fermamna yakla§maktadlro Gokyuzunun 
uzun bir sure igerisinde vucud buldugu ve miktanm ancak Allah'm 
bildigi gunlerden iki gun igerisinde meydana geldigini belirtmektedir. 
~imdi de bir nebze §U korkung gergek kar§Ismda durallm: «isteyerek 
veya istemeyerek ikiniz de gelin, buyurdu. ikisi de: isteyerek geldik, de
dilero» Bu ifade, gok hayret verici bir §ekilde kainatm, kanunlara uy
dugunu ve bu kainatm aslmda yaraticisma tam olarak teslim oldugu
nu, O'nun emir ve iradesine baglad1gm1 ima etmektediro ~u hald';) ka
inatta gogu kere zorla bu kanunlara boyun egen insandan ba§ka hi<; 
kimse bu emrin dl§ma <;1kmpmaktad1ro insanoglu zorla da olsa bu ka
nunlarm mahkumuduro Onlarm di§ma <;1kamazo <;unku korkung ka
inat garkmda, gok kuguk bir di§liden ba§ka bir §ey degildir oo istese de 
i'stemese de ktilli olan kainat kanunlannm mahkumuduro Ne var ki in
sanoglu, gokyuzunun ve yeryuzunun emre itaat edi§i gibi itaat etmeyen 
bir varhkt1ro Kagmak ister, kolay ve karma§Ik noktalardan sapmak is
ter, ama en sonunda muhakkak y~nilecegi kanunlara garparo <;ogu ke
re ezilen ve buztilen kendisi olur ve boyun egmeden teslim bayragm1 
gekero insanlar arasmda yalmzca Allah'm salih kulland1r ki; onlarm . . 
kalbleri, varhklan, vucudlan, hareketleri, dU§Unceleri, iradeleri, arzu-
lan ve hedefleri .. 0 Hepsi kainatm kulli kanunlanyla uyu§uro Ve onla
ra isteyerek boyun egero Rahatga onlarm istedigi dogrultuda yurur. ~u 

korkung kainat gark1 ile birlikte akmtlya kap1larak Rabbma yoneliro 
Buttin gucuyle kendisini o enerji kaynagma baglaro Ve i§te o zaman ha
rikalar yapar, fevkalade haller meydana getiriro <;unku kendi bunyesi 
kainat kanunlarma uygun du§ero Korkung gucunu ondoan ahro Onunla 
birlikte onun bir pargas1 olarak Allah'a dogru kendi istegi ile yola ko
yulur. 

Biz istemeyerek boyun egerizo Ama ke§ke isteyerek boyun egsey
dik. Ke§ke gokler ve yeryuzu gibi alemlerin Rabbi olan Allah'a tama
men teslim olan mevcudatm ruhuyla birlikte emre boyun egip itaat 
etmi§ olsayd1k. 

Gergekten• biz gok kere gtilun9 hareketler y.apanz .. 0 Kader gark1 
durmadan aym h1zla aym hedefe dogru yol allr gidero 0 garka ayak uy
duran, kainattaki sabit kanunlar uyarmca hareket edero Biz ise gelir 
ve bu gark1 h1zland1rmak igin gabalanzo Evet, §U korkung ve muazzam 
kafilenin arasmdan sadece biz bu gark1 yava§latmak veya h1zland1rmak 
igin gabalanzo i§te bu garkm di§ma g1k1p bu seyir hattmdan uzakla§m
ca bir buhrand1r sararo ruhumuzuo Acelecilik, enaniyet, tamahkarhk, 
korku ve arzularla dolanzo Kafile yol ahrken bir §uraya bir buraya ka
gamak yapanzo Bir §U di§liye bir bu di§liye garparo yaralamr ve ac1 ge-

T efsir, C: XIII ; I<'. 442 
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keriz. Bir oraya bir buraya kafam1z1 vurarak parc;afanz. Ama her §eye 
ragmen c;ark doner, butun h1z1yla hedefine dogru yol allr. Ve o zaman 
bizim c;abalanmiz, kuvvetimiz bo§a gitmi§ olur. Ama kalbimizi Hakka 
vererek ve O'na teslim olacak olursak, mevcudatm ruhuyla hakikaten 
bir baglant1 kuracak olursak; o zaman bu ~ark ic;erisindeki kendi duru
mumuzu iyice kavrar, kendi adimimizla kaderin ad1m1 arasmda bir 
ahenk saglar ve sur'ati gerektiren hallerde c;abucak uygun ad1mlarla 
hareket ederiz. Meycudatm Yaraticismdan alman varhk kuvvetleriyle 
birlikte hareket eder ve gerc;ekten c;ok buytik i§ler yapanz. 0 zaman gu
rur nedir bilmeyiz. <;unku bize bu buyuk i§leri yaptlran kuvvet kayna
gmi biliriz. Ve onun kendi gucumuz olmad1gmi, bilakis buyuk guc; kay
nagma baglam§Imizdan dogdugunu kabul ederiz ... 

Aman ne sevinc;, ne saadet, ne huzur, ne guven kaplar o zaman 
kalbimizi bu kuc;ucuk seyahat1m1z s1rasmda. En sonunda Rabbma dog
ru buyuk seyahata katllan ve bizimle birlikte uygun ad1mlarla yol alan 
bu gezegen uzerindeki seyahat1m1zda kalbimiz huzur, emn'iyyet, mut
luluk ve memnunlukla dolar. 

Aman ne selamettir ki biz bu kainat ic;erisinde dosdogru ya§arken 
yolumuzu feyizlendirir, Rabbma teslim olan kainat gucuyle birlikte biz 
de O'na teslim oluruz. Adimimizi O'nun ad1mlarmdan ay1rmaz ve biz 
O'na aykm hareket etmedigimiz ic;in 0 da bize ters hareket etmez. 
<;unku o zaman biz de O'ndan bir parc;a olarak O'nunla birlikte aym 
yonde hareket ederiz. 

((ikisi de, isteyerek geldik dediler .. . Bunun uzerine iki gun ic;erisin
de yedi gok varetti. .. Ve her gogun i§ini ona bildirdi.n Buradaki iki 
gunden murad, yildizlarm nebulalardan meydana geldigi sure olabi
lir. Yahut da Allah'm ilmi uyarmca yildizlann olu§tugu zaman arah
gi olabilir. Her sem~daki i§le ilgili hususlarm bildirilmesi gerc;egi ise 
kainattaki kanunlarm hududsuzluguna i§aret etmekte, Allah'm hida
yeti ve tevcihatl yonu~de hareket ettigini belirtmektedir. Burada soz
konusu edilen gokten murad .:1edir? Kesin olarak bHmiyoruz. Belki bir 
olu§ derecesidir, belki yalmz bir galaksiye gok ad1 verilmi§tir. Veya c;ok 
farkh mesafelerdeki gala;ksilerdir. Serna kelimesinin ihtiva ettigi pek 
c;ok §eylerdEm birisi. · 

C<BiZ dunya semasm~ .l§lklarla donattlk. Ve bozulmaktan koruduk. n 
Dunya semas1 terimi de keza, kesin bir ifade degildir. Bize en yakm ga
laksiler olabilecegi gibi - ki bugun bizim ic;inde bulundugumuz galak
sinin derinligi ytiz milyar I§Ik senesine ula§an samanyoludur- sema 
sozu ile belirtilen diger yildizlar ve gok cisimleri de olabilir. Ki gokteki 
bu yildizlar ve gok cisimleri bize aydmhk verdiklerinden hirer me§'ale 
gibidirler. C< Ve bozulmaktan koruduk. n ifadesi de. Kur'an'm diger nok
talarmda varid olan ifadeler gibi bir umumiyet belirtir. Kesin olarak 
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bu korumamn §eytandan oldugunu soyleyemeyecegizo Sadece Kur'an'
da k1saca i§aret edilmektedir ki bununla iktifa edecegiz: 

«i§te bu Alim ve Aziz olan Allah'm takdiridiro» 
Aziz, kuvvetli, kudretli, giri§ noktalanm bilen ve haberdar olan Al

lah'tan ba§ka kim bu mevcudatl idare edebilir, tutabilir ve takdir ede
bilir ki? 0 0 0 (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XIII, 25-35) 

Allah Teala yerin yaratlll§ §eklini belirttikten sonra gogiin yaratl-
11§ §ekli~i a<;1khyor ve «Sonra goge yoneldi ki, o duman halindeydi.» 
buyuruyoro Bu konuda pek <;ok bahisler vard1r: 

Birinci Bahis: Allah Te9Ja'mn «Sonra goge yoneldi.» kavl-i celili
diro Bu ifade ba§ka hi<; bir i§e bakmaks1zm bir i§e yonelen ki§i i<;in kul
lamllro Yonelme, egilip buktilmenin z1dd1 olan ve dosdogru olmak an
lamma gelen ( ~~')'I ) kelimesiyle ifade edilmi§tiro Bunun benze
ri; o i§e koyuldu ve uzand1, sozleridiro Allah Teala'nm, «ona yonelin» 
kavli de boyledir. Ayetin manas1 ise · §Oyle olur: Sonra hikmet gerek<;esi 
ile yerytizunu yarattlktan sonra, gogu yaratmaya yoneldi. Hi~ bir ah-
koyucu engel onu bu davram§lfidan allkoymuyorduo 0 

ikinci Bahis: Eser sahibi der ki: Goklerin ve yerin yaratllmasmdan 
once Allah'm Aq'1 su uzerindeydi. Allah Teala bu suda bir 1smma mey
dana getirdi ve bunun neticesinde kopuk ve duman yukseldi. Kopuk 
suyun ytizunde kald1 ve Allah Teala onu kuru bir madde halinde halke
derek yeryuzunu meydana getirdi. Duman ise, yukan dogru yUkselip 
-;1kt1 ve Allah Teala oridan gokleri halketti. 

iyi bil ki: Bu k1ssa Kur'an'da mevcud degildiro Eger buna dogru 
bir delil delalet ederse sahihtir, kabul edilir, aksi takdirde kabul edil
mezo Bu k1ssa yahudilerin Tevrat oldugunu iddia ettikleri kitabm ba§ 
tarafmda detayll olarak a<;Iklamm§tlro Burada Allah Teala'mn gokyu
ziinu karanllk par<;aciklardan halkettigi belirtilmektediro Bu, ma'kul
dtiro <;iinkii biz ma'kuller bolUmunde, karanllgm varllkla ilgili bir key
fiyyet olmad1g1m gosterdiko Bunun delili §Udur: ~ayet insan bir kandil 
l§Igmm oniine otursa; diger insan da karanllkta otursa I§Ikta oturan 
ki§i, karanllkta oturanm yerini gormez ve o havay1 karanllk olarak al
gtlaro Karanllkta oturan ki§i ise l§Ikta ot~ram goriir ve oradaki havayt 
aydmllk olarak mii§ahade edero Eger kaianllk, havayla kaim bir nitelik 
olsaydl, bakanlarm durumlarmm degi§mesine gore degi§mezdi. Boyle
ce karanllgm, I§tkstzllktan ibaret oldugu sabit bulunmaktadlro Allah 
Subhanehu ve Teala par<;alaninayan par<;alan halkedip de; onda I§Igm 
keyfiyyetini yaratmazdan once o, aydmhktan yoksun karanllk bir nes
neydi. Sonra onu birle§tirip gokler, ylld1zlar, ay ve gune§ haline geti
rince l§lk niteligini varetti ve boylece onlar da aydmllk oldularo Oyley
se sabit oluyor ki; Allah Teala gokleri, giine§i ve ay1 yaratmay1 kasdet-
igi esnada o parc;alar karanllk idilero Binaenaleyh bunlara duman ad1-
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run verilmesi dogru olur. Zira duman kelimesiyle kasdedilen anlain; 
yalruzca l§lkslz olan ve birbirine biti§ik olmayan ayn§Ik pargalard1r. 
I§te dumanm tefsiri konusunda zihne gelen dii§iinceler bunlar. Ger<;ek . 
durumu ise en iyi Allah bilir. . 

Ugiincii Bahis : Allah TeaJa'mn «Sonra gage yoneldi ki, o duman 
halindeydi» kavl-i celili gostermektedir ki; gogiin yaratllmas1 yeryiizii
niin yaratllmasmdan sonr; olmu§tur. Allah Teala'mn «Sonra da yeryii
ziinii yay1p db§edi. >> (Naziat, 30) kavli ise, yeryiiziiniin yaratlh§mm 
gokyiiziiniin yaratlh§mdan sonra gergekle§tigini gostermektedir. Bu ise 
tenakuzu icab ettirir. Bilginler bu mes'elede ihtilaf etmi§lerdir. Me§hlir 
olan cevab §byle denmesidir: Allah Teala once iki giinde yeryiiziinii ya
rattL Daha sonra gokyiiziinii yarattl. Bunun ardmdan yani gokyiizii
niin yaratilmasmdan sonr.a yeryiiziinii yaJip do§edi. Boylece tenakuz 
durumu ortadan kalkar. iyi bil ki : Bu cevab bana gore bir<;ok yonden 
mii§kil bir cevabtu;. 

a - Allah Teala yeryiiziinii iki giinde yaratt1gm1 a<;Iklaml§, sonra 
ii<;iincii giinde «0 yeryiiziinde sabit daglar yerle§tirdi ve orada bereket
ler yarattl. Ve onda arayanlar i<;in dart giinde 'e§it g1dalar ve nzikla
nru takdir etti.» Bu haller ise ancak yeryiizii yay1p db§endikten sonra 
varhk sahasma girebilecek hallerdir. <;iinkii yeryiiziinde daglarm ya
. ratllmas1, ancak yeryiiziiniin yay1hp db§enmesinden sonra miimkiin 
olabilir. Allah Teala'nm «Ve orada bereketler yarattL» kavli; aga<;, bit
ki ve hayvanlarm yaratllmas1 diye tefsir edilmi§tir. Bu tefsir de ancak 
yeryiiziiniin yaJihp do§enmesinden sonra miimkiindiir. Kald1 ki Allah 
Teala bunun ardmdan «Sonra gage yoneldi» buyurmaktad1r ki bu, Al
lah Teala'mn gokyiiziinii yeryiiziiniin ·yaratlh§mdan ve yay1hp do§en
mesinden sonra .yaratmi§ olmasm1 gerektirir. Boyle olunca da yukanda 
arulan sual tekrar icabeder. 

b - Hendesi deliller, yeryiiziiniin kiire bigiminde olduguna delalet 
etmektedir. 6yleyse eger; yeryiizii ilk meydana geldigi anda kiire idi, 
diyerek bu giin de kiire o_larak durmaktad1r diyecek olursak, bu yaratil
digl giinden beri yayllmu~ ve db§enmi§ti, demektir. Eger; yeryiizii once 
kiire bi<;iminde degildi, sonra kiire §eklini ald1, diyecek olursak bu yer
yiiziiniin daha once yay1hp do§endigini, bilahare bu niteliginin kaldl
nhp yok edildigini soylemeyi gerektirir. Bu ise batild1r. 

c - Yeryiizii son derece biiyiik bir cisimdir. Boylesine biiyiik olan 
bir cisim, varhga ilk girdigi andan itibaren yaJillp do§enmi§ olmah
dlr. Oyleyse daha once yay1hp db§enmi§ olan bir §eyin bilahare yaJihp 
db§enmi§ oldugunu soylemek batll bir soz olur. Tarih kitaplannda zik
redildigine gore, yeryiizii Kudiis'te kayanm bulundugu yerde halkedil
mi§tir. Bu mii§kil bir sozdiir. <;iinkii eger bununla; yeryiizii biitiin bii
yiikliigiine ragmen o yerde yaratllmi§tlr, denmek isteniyorsa bu soz, 
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yayvan cisimlerin i~ i~e girdigini kabul etmeyi gerektirir ki bu muhal
dir. Eger bununla; once kti~tik par~ac1klar orada halkedildi, sonra di
ger boltimleri yarabhp o ilk yarablan par~aya bu boltimler ilave edildi, 
denilmek isteniyorsa bu yerytiztintin yarat1lupmn gokytiztintin yarabh
§mdan daha sonra ger~ekle§tigini kabul etmek anlamma gelir. 

d - Yerytiztintin kendisinin yanibll§l iki gtinde ger~ekle§tigine, 

yerytiztinde mevcud olan diger e§yamn yarabll§l da daha sonraki iki 
gtinde olduguna ve goklerin yaratlh§l da mtiteakib iki gtindemeydana 
geldigine gore, toplam alb gun olmaktad1r. Eger yerytiztintin yay1hp 
d6§enmesi bundan sonra ger~ekle§mi§ ise, bu alb gtinltik gtinlerden 
ayn bir ba§ka zamanda meydana gelmi§ demektir. Bu takdirde ·gokle
rin ve yerin yarablmas1 alb gtinden daha ~ok bir zamanda ger~ekle§
mi§ olur ki bu da babld1r. 

e - Allah Teala'nm bu ayetten sonra «Sonra . gage yoneld\, ona 
ve yerytiztine; isteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin, dedi.JJ kavli, 
gogtin ve yerytiztintin icad edilmesinden kinayedir. Eger gokytiztintin 
var edilmesi yerytiztintin var edilmesinden once olsayd1, Allah Teala'mn 
«isteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin.)) kavli mevcud olamn ye
niden var edilmesini gerektirirdi ki bu, muhaldir, babld1r. Bu lTie§hur 
cevab konusuyla ilgili bahsin tamamlanmasl bundan ibarettir. 

Vahidi'nin el-Basit'de Mukatil'den naklen, Allah Teala'nm gokyti
ztinti yerytiztinden once yaratml§ oldugu konusundaki soztiyle, · «Sonra 
gage yoneldi.JJ kavlini sonra gage yonelmi§ idi ki o, duman halindeydi 
diye te'vil etmesi ve yerytiztinti yaratmazdan once gage soylemi§ ol
masl. .. benim yammda zay1f bir gorti§ttir. Zira o, sonra gage yonelmi§~ 
ti takdirinde olur. Bu ise iki z1ddm arasm1 birle§tirme demektir. <;tin
kti sonra .anlamma gelen ( -i_ ) kelimesi te'hiri gerektirir. idi anla
mma gelen ( i.Jl.) ) kelimes1takdimi gerektirir. Bu ikisini birle§tirmek 
ise ~eli§ki ifade eder. Bu da ayetin zahirine gore ytirtittilmesinin imkan
Slzllgma delildir. Biz daha once «isteyerek veya istemeyerek ikiniz de 
gelin.)) kavlinin onlann varllgmdan once meydana geldigini a~Iklami§
tlk. Mes'ele boyle olunca <dkiniz de gelin.l) kavlinin emir ve teklife ham
li imkans1zla§1r. Oyleyse bunun bizim zikrettigimiz anlama hamledilme
si gerekir . 

. Geriye ayetin lafz1yla ilgili baz1 sualler kalml§ bulunmaktad1r: 
Birinci Sual: Allah Teala'mn: «Ona ve yere dedi ki: isteyer~k ve

ya istemeyerek ikiniz de gelin.n kavlinde ne fayda sozkonusudur. Bu su
alin cevab1 §Oyledir: Bununla kastolunan, kudret ve takdirin mtikem
melliginin ortaya ~1kanlnias1d1r. Ayetin takdiri §6yle olmaktad1r: ister 
bunu isteyin, ister istemeyin ikiniz birlikte gelin. Nitekim despot kim
se eli altmda bulunanlara; §Unu istesen de, istemesen de yapacaksm, 
gontillti veya gontilstiz olarak yerine getireceksin, der. Hal uzere man-
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sub olmasl ise istediginiz halde veya isterhediginiz halde anlammdadlr. 
Onlar; biz istemeyerek degil, isteyerek geldik, demi§lerdir. Denildi ki; 
Allah Tea.la gogii ve yeryiiziinii zikrettikten sonra istek ve nefreti zikr
etmi§tir. Binaenaleyh istegin goge, nefretin yere gonderilmesi icab 
eder. istegin goge tahsisi birkag vecihten gereklidir: 

1 - Gokyiizii bir tek diizen iizere ihtilats1z hareketine devam et
mekle Allah'a itaat eden bir canllya benzemektedir. Yeryiizii ise bunun 
hilafmad1r. <;iinku onun ahvali surekli degi§mektedir. Bazan durgun 
olmakta, bazan da sars1c1 hareket etmektedir. 

2 - Gokyiiziinde bulunan varllklar yalmzca itaat ederler. Nite
kim Allah Teala onlar igin: «Ustlerinden, Rablanndan korkarlar ve 
emrolunduklan §eyleri yaparlar.n (Nahl, 50) buyurmaktadir. Yeryiizii 
halkma gelince onlann durumu boyle degildir. 

3 - Gok her i§te miikemmel oldugu gibi bu niteliklerle de nite
lendirilmi§tir. Derler ki: Gogiin rengi renklerin en giizelidir. Yani par
lak renktedir. Gogiin §ekli §ekillerin en degerlisidir. Yani dairevi §ekil
dedir. Onun yeri, yerlerin en giizelidir. Yani yiice havad1r. Cirmi, cirim
lerin en degerlisidir c;unkii her an parlayan yild1zlard1r. Halbuki yeryii
zii bunun hilatmad1r. <;unkii yeryiizii karanllk ve kesatet yeridir. Hal
lerin degi§tigi, zatlarm ve Slfatlann ayn§tlgl yerdir. Oyleyse gogiin ita
atla ve yeryiiziiniin de nefretle var olU§U §Uphesiz gergegin ifadesidir. 
Madero ki yeryiiziiniin yaratlll§I nefret iizerine bina edilmi§tir, oradaki 
halkm da ebediyyen nefret, s1kmt1, bask1 ve kas1lma s1fat1yla muttas1f 
olmalan gerektir. 

ikinci Sual : "ikiniz de gelin)) anlamma ( ~~I ) kelimesiyle «gel
dik» anlamma ( l~l ) kelimesinden kasdedilen mfmi't nedir? Bunun 
cevab1 §oyledir: (IGelin.'> kavliyle kasdolunan, varllk ve meydana ge
li§tir. Bu, Allah Tea.la'nm; «ol der o da oluverir.n kavli gibidir. De
nildi ki: 1,3unun manas1 §oyledir: Gelmeniz gereken §ekil ve vas1f iizere 
gelin. Yani yeryiizii yay1llp do§enmi§ ve bir karargah ve be§ik olarak1 

gokyiizii de kubbe ve tavan halinde gelsin. Gelmek kelimesinin anlam1, 
bir §eyin istenen bic;imde vuku' bulup ortaya <;Ikmas1d1r. Nitekim; onun · 
yaptlgl i§ hO§ geldi veya makbul dii§tii, denir. Aynca manarun §Oyle ol
masl da caizdir: ikinizden her biri hikmet ve tedbirin gerektirdigi bir 
geli§le gelsin. Yeryiiziiniin gogiin karargah1, gokyiiziiniin yerin tavam 
olarak gelmeleri kasdedilmi§tir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, 
XXVII, 104-106) . 

«Sonra goge yoneldi ki, o duman halindeydi. Ona ve yere dedi ki: 
isteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin. ikisi de isteyerek geldik, de
diler.)) Bu ifade Allah Teala'nm gokyiiziinii murad ettigi §ekilde varet
mesinden mecazd1r. Nitekim araplar; falanca §U i§i yaptl, sonra da §U 
i§e yoneldi, derler. Bununla birinci i§i bitirip ikinci i§e ba§lamay1 kasde-
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derler. Bu ayetten gogtin yaratlll§mm yerytiztintin yaratlll§mdan sonra 
oldugu anla§lllyor. ibn Abbas (r.a.) da boyle demi§tir. ibn Abbas'tan 
nakledilen bir rivayette o der ki : Allah Teala'nm ilk yarattig1 §ey eni 
bin senelik, boyu da on bin senelik bir yol olan bir cevher idi. Allah Te
ala bu cevhere heybet nazanyla bakti ve o eriyip sars1ld1. Sonra ate§in· 
tizerine gonderilmesi sebebiyle bundan bir duman ~1ktl . Bu duman ytik
seldi ve koptik olu§tu. Koptik suyun tizerinde belirdi. Koptikten yeryti
zti, dumandan da gokytizti meydana ge~di. Goklere ve yerytiztine gelme
lerini emretmesi ve onlann bu emre boyun egmelerinin anlam1; Allah 
Teala'nm onlan var etmek istemesi, onlann da var olmaktan ka~mma
YlP Allah'm irade ettigi §ekilde var olmalan demektir. Goklerle yeryti
zti, bu konuda kendisine itaat edilen amirin verdigi htiktim bildirilince 
bu htikme boyun egen memur gibiydiler. Yerytizti emre boyun egmek
te gokytiztiyle birlikte zikredilmi§tir. Halbuki yerytizti gokytiztinden iki 
gun once yaratllml§tlr. Bunun sebebi nedir? Qtinkti yerytiztintin cirmi 
bnceden yay1llp serilmeksizin yaratllml§ ve gokytiztintin yaratllmasm
dan sonra da yay1llp serilmi§tir. Nitekim Allah Teala, «ondan sonra da 
yerytizfinti yay1p dO§edi.» buyurffiU§tUr. ~U halde ayetin manaSl §Oyle 
olur: Gelmeniz gereken §ekil ve nitelik tizere ikiniz birlikte gelin. Ey 
yerytizti, sen karargah ve be§ik olmak tizere yay1lm1§ ve serilmi§ olarak 
gel. Ey gokytizti, sen de sakinlerine bir tavan ve kubbe bi~imi olarak gel. 
Gelmenin anlami varolmad1r ve ger~ekle§medir. Nitekim; falanca i§ine 
ho§nud olarak geldi, denir. «isteyerek veya istemeyerekn sbzti ise a~lk
lamadlr. Allah)n gbk ve yerytiztindeki kudretinin te'sirini beyan etmek 
i~indir . Aynca gogtin ve yerytiztintin, Allah'm kudretinin te'sirinden · 
ka~malannm imkans1zllgm1 gosterir. Nitekim emrinin altmda bulunan 
ki§iye; istesen de istemesen de §U i§i yapacaksm veya gontillti veya gb
ntilstiz olarak bu i§i yapacaksm, denir. (Kadi Beydavi, Envar et-Tenzil, 
v, 374-375) . 

------oOo 
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13 - Eger yuz c;evirecek olurlarsa; Ad ve Semud'un 
y1ld1nm1na benzer bir y1ld1nmla sizi uyannm, de. 

14 - Onlara; Allah'tan ba~kas1na ibadet etmeyin, diye 
onlerinden ve arkalanndan peygamberler geldiginde de
mi~lerdi ki: $ayet Rabb1m1z dilesey.di, elbette melekler in
dirirdi. Dogrusu, biz, sizinle gonderilen ~eyi inkar ederiz. 

15 - Ad' a gelince; yeryuzunde haks1z yere buyiikluk 
taslam1~; bizden daha kuvvetli kim var? demi~ler-di. Onlar, 
kendil.erini yaratan Allah'1n daha kuvvetli oldugunu gor
muyorlar m1yd1? Onlar ayetlerimizi bile bile inkar ediyor
lardL 

16 - Boylece ugursuz gunlerde dunya hayatlnda rus
vaylrk azab1n1 tatt1rahm diye Biz de onlann uzerine ~id
detli bir ruzgar gonderdik. Ahiret azab1 ise, elbet daha hor
laylc;ldlr. Onlara yard1m da edilmez. 

17 - Semud' a gelince; onlara hida yeti gostermi~tiik, 

ama onlar ,korlugu hidayete tercih ettiler ve yaptiklan yu
zunden onlan horlaylCl azab1n y1ldlrlffil c;arptl. 

18 - !man edip de kor1kar olanlan da kurtard1k. 

Allah TeaJa buyurur ki: Ey Muhammed, senin getirdigin gerc;egi 
yalanlayan §U mi.i§riklere de ki: ~ayet Allah katmdan getirdiklerimden 
yi.iz c;evirecek olursamz, gec;mi§ i.immetlerden rasulleri yalanlayanlarm 
ba§ma geldigi gibi sizin de ba§llllZa Allah'm azabmm gelecegini bildire
rek sizi uyannm. Size Ad ve Semud'un, onlann yapt1klanm yapan ben
zerlerinin ba§ma gelen kas1rgaya benzer bir kas1rgay1 hatlrlatlnm. ((On
lara; onlerinden ve arkalarmdan peygamberler gelmi§ti.n Allah Teala 
ba§ka bir ayet-i kerime'de de §byle buyurur: «Ad kavminin karde§i 
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Hud'u hatlrla. Ondan once ve sonra: Allah'tan ba§kasma ibadet etme
yin, diyen nice uyanc1lar gelip ge<;:mi§ken, ahkaf ile uyarml§tl.» (Ah
kaf, 21). Yani onlarm Ulkelerine kom§U olan kasabalarda bulunanlara 
Allah Teala, tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadeti emreden peygamber
ler gondermi§ti. Onlar; miijdeleyici, korkutucu ve uyanc1 peygamber
lerdi. 0 kavimler Allah'm du§manlannm ba§ma getirdigi azab1, dost
lanna bah§ettigi nimetleri gormekteydiler. Bununla beraber iman. et
memi§, peygamberleri dogrulamam1§; aksine yalanlay1p inkar etmi§ler 
ve: «~ayet Rabb1m1z dileseydi (peygamberler gondermi§ olsayd1); el
bette melekler indirirdi.» El<;:ileri kendi katmda melekler olurdu. «Dog
rusu (ey be§er alan peygamberler) biz, sizinle gonderilen §eyi inkar 
ederiz.» Siz de bizim gibi bir be§er oldugunuza gore elbette size tabi ol
maylz, demi§lerdi. Allah Teala da buyurur ki: .«Ad'a gelince; yerytizun
de haks1z yere buyukltik taslaml§, ( azml§, haddi a§ml§, isyan etmi§) 
bizden daha kuvvetli kim var? demi§lerdi.» Bunyelerine ve kuvvetlerinin 
fazlahgma guvenerek bunlarla Allah'm baskmma kar§l durabilecekleri
ne, korunabileceklerine inanm1§lard1. «Onlar, kendilerini yaratan Allah'
m daha kuvvetli oldugunu gormuyorlar m1yd1? >> Kime kar§l du§manhk 
ilan ettiklerini hi<;: du§umnuyorlar m1yd1? ~uphesiz ki du§manhkla kar
§1 durmak istedikleri ; e§yay1 yaratan, onlarm yuklendikleri kuvvetleri . 
onlara bah§eden en buyuktur, O'nun gucu ve yakalamas1 §iddetlidir. 
Nitekim Allah Tea.la ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyurur: «Go
gu gucumuzle Biz kurduk. Ve muhakkak ki Biz, geni§ kudret sahibiyiz.» 
(Zariyat, 47) . Onlar Cebbar'a du§manhkla kar§l durmu§lar, ayetlerini 
inkar etmi§ler, el<;:isine isyan etmi§lerdi. Bu sebepledir ki Allah Teala 
§Oyle buyuruyor: «Boylece Biz de onlarm uzerine §iddetli bir ruzgar gon
derdik.» Baz1lan, bu ruzgarm §iddetle estigini soylemi§lerdir. Bu ruz
garm soguk oldugu, sesli, gur4lttilu oldugu da soylenmi§tir. Ger<;:ek ise 
onun butun bu ozellikleri ta§lyan bir ruzgar oldugudur. 0 §iddetli, 
gu<;:lti bir ruzgard1; Boylece onlanq azab1, gururland1klan ve aldandlk
lan §eyin cinsinden oluyordu. ~iddetli bir §ekilde soguktu. Nitekim «Ad 
kavmi de onunde durulmaz dondurucu bir t:tizgarla helak edildi.» (Hak
ka, 6) ayetinde onun §iddetli bir §ekilde soguk oldugu ifade edilmek
tedir. Kulaklan sag1r edecek §ekilde bir. sesi de vard1. Gurliltlil.u bir ses
le akt1g1 i<;:in dogu Ulkelerindeki me§hur bir nehre de Sarsar ad1 veril-
mi§tir. '· 

«Boylece ugursuz gunlei;de rusvayhk azabm1 tattlrahm diye Biz 
de onlarm uzerine (pe§pe§e gelen ve onlann kokunii kesmek uzere ye
di gun sekiz gece devam eden) §iddetli bir ruzgar gonderdik.» «Nitekim 
ugursuzlugu devam eden bir gunde uzerlerine . dondurucu bir ruzgar 
gonderdik.» (Kamer, 19). Bu azab, onlarm uzerine ugursuz bir gunde 
gelmi§ ve bu ugursuzluk yedi gece sekiz gun devam etmi§, nihayet so-
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nuncularma varmcaya kadar onlan helak etmi§tir. Boylece onlar ahiret 
azabma ilaveten diinya riisvayllg1m da tatmi§ oldular. Bu sebepledir ki 
Allah Teala §Oyle buyurmu§tur: ((Boylece diinya hayatmda riisvayllk 
azabmi tattirallm diye Biz de onlarm iizerine §iddetli bir riizgar gon
derdik. Ahiret azab1 ise, elbet daha horlayicidir. Onlara (diinya haya
tmda yard1m edildigi gibi a.hiret yurdunda) da yarcilm edilmez.» On
Ian Allah'm aza"bmdan koruyacak ve Allah'm bu cezalandirmasmi on
lardan engelleyip giderecek hie; kimse yoktur. 

«Semud'a gelince; onlara hidayeti gostermi§tik.ll ibn Abbas, Ebu'l
Aliye, Said ibn Cubeyr, Katade, Siiddi ve ibn Zeyd ayetteki hidayeti; 
beyan ve ac;1klama ile; Sevri de hak yola davetle izah etmi§lerdir. 

«(Biz peygamberleri Salih (?--~-)in lisamyla onlara gen;egi beyan 
edip ac;Ikladik, onlara basiret yollanm gosterdik) ama onlar korliigii hi
dayete tercih ettiler.» Allah'm peygamberi Salih (a.s.)e kar§I <;Ikarak 
onu yalanladilar, peygamberlerinin dogruluguna bir alamet, bir ni§an~ 
k1lman deveyi bogazlad1lar. Yapmi§ olduklan inkar ve yalanlama yii-· 
ziinden onlan horlay1c1 azabm yildmmi c;arpti. Allah onlara bir hayki
Tl§, bir sarsmti ve zillet ile alc;altilma ve azab1 gonderdi. 

((iman edip de korkar olanlan da (onlarm aralanndan) kurtardik.n 
Onlara bir kotiiliik dokunmadi ve bu .azabdan dolay1 onlara bir zarar 
eri§medi. Aksine Allah Teala, onlan imanlan ve Allah'tan sakmmalan 
yiiziinden peygamberleri Salih (a.s.) ile beraber kurtardL 

.19 - Allah'ln du~manlan bir araya getirilip toplana
caklan gun, ate~e kotulukler halinde dag1tlhrlar. 

20 - Nihayet oraya vannca kulaklan, gbzleri ve deri
leri yapar olduklan ~eye aleyhlerinde ~ehadet ederler.. 
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21 - Derilerine derler ki: Nic;in aleyhimize ~ahidlik et
tiniz? Onlar da: Bizi, her ~eyi konu~turan Allah konu~tur
du. Sizi onceden yaratan ·o'dur ve O'na donduriilursunuz 
derler. 

22 - Gozleriniz, 'kulaklann1z ve derileriniz aleyhinize 
~ahidlik eder diye sakinmadinlz. Aksine yapmakta olduk
lannizin bir c;ogunu Allah'1n bilmedigini san1yordunuz. 

23 - i~te Rabbinlzl boyle sanman1z sizi mahvetti de 
husrana ugrayanlardan oldunuz. 

·24 - $imdi eger sabredebilirlerse, i~te onlann durag1 
ate~tir. Eger donmek isterlerse, artlk onlar ho~nud edilecek 
degildirler. 

Allah Teala buyurur ki: ~u mi.i§riklere Allah di.i§manlanmn zeba
niler tarafmdan ilklerinden sonuncularma varmcaya kadar ate§e si.i
ri.ilmek i.izere toplanacaklan gi.ini.i hatlrlat. Ba§ka bir ayet-i kerime'de 
de §6yle buyrulur : ((Mi.icrimleri de suya goti.iri.ir gibi cehenneme si.ire
riz.n (Meryem, 86). 

«Nihayet oraya vanp da ba§mda durduklan zaman kulaklan, goz
leri ve derileri yapar olduklan §eye (onceki ve sonraki amellerine) aleyh
lerinde §ehadet ederler.n Ondan bir harf bile gizlenmez. Aleyhlerine 
§ahidlik ettikleri zaman derilerine ve organlarma derler ki: «Ni~in aley
himize §ahidlik ettiniz?n Organlan da o zaman kendilerine §6yle cevab 
verir: «Bizi, her §eyi konu§turan Allah konu§turdu. Sizi onceden yara
tan O'dur ve O'na dondi.iri.ili.irsi.ini.iz.n Elbette O'na kar§l durulamaz, 
O'na galib gelinemez ve zaten siz ana dondi.iri.ilmektesiniz. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der .ki: Bize Muhammed ibn Abdur
rahim'in ... Enes ibn Malik (r.a.)den rivayetine gore; o, §Oyle anlat_1yor: 
Bir gi.in Allah Rasuli.i (s.a.) tebessi.im ile gi.ildi.i ve: Neye gi.ildi.igi.imi.i 
sormayacak m1s1mz? dedi. Ashab1: Ey Allah'm el~isi, neye gi.ildi.ini.iz? 
diye sordular da §6yle buyurdu: Kulun k1yamet gi.ini.i Rabb1 ile mi.ica
delesine §a§tlm. Ey Rabb1m, bana zulmetmeyecegini va'detmemi§ miy
din? der. Rabbi: Evet, va'detmi§tim, buyurur. Kul: Ben kendime, ken
dimden ba§ka bir §ahid kabul etmiyorum, der. Allah Teala da: ~ahid 
olarak ben yetmez miyim? ~ahid olarak Kiramen KMibin melekleri 
yetmez mi? buyurur ve bu sozi.i defalarca tekrar eder de onun agzma 
mi.ihi.ir vurulur, yaptlklanm organlan sayler. Kul bunun i.izerine: Ya
Zlklar olsun size, benden uzak olun. Ben de tutmu§ sizin igin mi.icadele 
ediyorum, der. Haf1z Ebu Bekr el-Bezzar ve ibn Ebu Hatim hadisi Ebu 
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Amir el-Esedi kanallyla ... ~a'bi'den de rivayet etmi§lerdir. -ibn Ebu Ha
tim hadisin, Enes'ten ~a'bi'nin rivayetini bildiklerini sayler. Hadisi Mus
lim ve Nesei de Ebu Bekr ibn Ebu Nadr kanallyla ~ .. Sevri'den rivayet 
etmi§lerdir. Nesei : Bu hadisi E§cai'den ba§kasmm Sevri'den rivayet et
tigini bilmiyorum, derse de benim gordiigiime gore durum onun soyledi
gi gibi degildir. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Ebu Biirde'den rivayetine 
gore Ebu Musa (el-E'§'ari) §byle demi§tir: Kafir ve miinat1k hesaba <;e
kilmek iizere <;agnllr ve Rabb1 ona amellerini arzeder de o inkar edip: 
Ey Rabb1m, izzetine yemin olsun ki bu melek benim aleyhime i§leme
diklerirni yazml§, der. Melek ana: ~u gun ve §U yerde §byle §Oyle yap
madm m1? diye sorar da kul : Hay1r, izzetin adma yemin olsun .ki Rab
blm, ben onu i§lemedim, der . . 0 boyle yapmca agzma miihiir vurulur. 
E§'ari der ki: Ben oyle saniyorum ki onun hakkmda konu§acak o\anla
rm ilki sag uylugudur. Hat1z Ebu Ya'la'nm Ziiheyr kanallyla ... Ebu Sa
id el-Hudri'den, onun da Allah RasUlii (s.a.)nden rivayetine gore Efen
dimiz §byle buyurmU:§tur: ~1yamet giinii olunca kafir ameli ile kar§l
la§tlnllr da katir amelini inkar edip tartl§maya girer. i§tt! §Ui1lar kom
§Ularm, senin aleyhine §ahidlik ediyorlar, ne dersin? denilir de kafir: 
Yalan soyliiyorlar, der. Ya ailen ve a§iretin? . denilir. Kafir: Yalan soy
liiyorlar, der. Onlara: Yemin ediniz, denilir ve onlar da yemin ederler. 
Sonra Allah Teala onlarm hepsini susturur ve dilleri aleyhlerine §ahid
lik eder de ate§e konulurlar. 

ibn Ebu Hatim'in babas1 kariallyla ... ibn Abbas'tan rivayetine go
re o, ibn el-Ezrak'a §Oyle <;lemi§tir: K1yamet giinii insanlara. oyle bir 
an gelecek ki onlar konu§mayacaklar, oziir beyan etmeyecekler ve ken
dilerine izin verilinceye kadar konu§amayacaklar. Sonra konu§malan
na izin verilecek de tartl§acaklar ve Allah'a §irk kO§ffiU§ alan, §irkini 
inkar edecek. Allah'a, size yemin ettikleri gibi yemin edecekler. Onlar 
inkar ettikleri s1rada Allah Teala onlar aleyhine kendilerinden olmak 
iizere derilerini, gozlerini ellerini ve ayaklanm §ahidler olarak gondere
cek, ag1zlarma miihiir vurulacak. Sonra onlarm ag1zlarmdaki miihiir 
a<;1lacak da, organlan ile tartl§maya ba§layacak. Organlan: «Bizi, her 
§eyi konu§turan Allah konu§turdu. Sizi onceden yaratan O'dur ve O'na 
dondiiriiliirsiiniiz.» diyecekler ve bu inkardan sonra dilleri yaptlklanm 
ikrar edecek. Yine ibn Ebu Hatim'in babas1 kanallyla .. . Rafi' Ebu Ha
san'dan rivayetine gore; o, k1yamet giinii amellerini inkar eden birisi
ni anlatlp §Oyle demi§ : Allah Teala onun diline i§aret buyuracak da dili 
agzmda §i§meye, biiyiimeye ba§lay1p biitiin agzm1 dolduracak. Bir ke
lime bile konu§amayacak. Sonra Allah Teala onun biitiin organlarma: 
Konu§un, onun hakkmda §ahidlik edin, buyuracak da kulag1, gozii, de
risi, ut yeri, elleri ve ayaklan onun hakkmda §ahidlik edip yaptlk, i§-
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ledik, diyecekler. Burada tekrfmna gerek b1rakmayacak §ekilde konu 
hakkmdaki hadisler ve haberler «Bugun onlarm ag1zlanm muhurleriz. 
Biz,imle elleri konu§ur ve yapmakta olduklan §eye ayaklan §ehadet 
eder.» (Yasin, 65) ayetinin tefsirinde daha once gec;mi§ti. 

ibn Ebu Hatim - Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bize baba
mm . .. Cabir Ibja. Abdullah'tan rivayetine gore o, §oyle anlatlyor: Habe
§istan muhacitleri Hz. Muhammed (s.a.)e donup geldiklerinde: Habe§ 
Ulkesinde gordugunuz gariplikleri anlatmayacak m1s1mz? diye sordu. 
ic;lerinden bir gene;: Evet, ey Allah'm elc;isi, anlatacag1z, deyip §oyle 
devam etti: Biz otururken onlarm ruhbanlanndan ihtiyar bir kadm 
yamm1zdan gec;ti. Ba~mm uzerinde bir su testisi ta§Iyo.rdu. Onlarm 
genc;lerinden birisi oradan gec;erken bir elini kadmm arkadan omuzuna 
koyU:p itti ve kadm dizleri uzeri y1kildL Testisi de kmld1. Dogrulup o 
gence donerek:. Ey zalim, Allah Teala kursisini koyup ilkleri ve sonlan 
toplad1gmda, ellerin ve ayaklarm i§lediklerini soyleyecegi bir zamanda 
benimle olan durumunu yann Allah katmda bileceksin, dedi. Allah Ra
sulu (s.a.) §Oyle buyurdu: Dogru soylemi§, dogru soylemi§. Zayrflarmm 
hakk1 guc;lti.lerinden almmayan bir kavmi Allah hie; temizler mi? Bu 
kanaldan rivayetinde bu hadis garibdir. ibn Ebu Dunya, Kitab el-Ah
val'inde hadisi ishak ibn ibrahim'den rivayet eder ki 0 da bu hadisi 
Yahya ibn SUleym (veya Selim) den rivayet etmi§tir. 

« (Aleyhlerinde §ahidlik ettiklerinden dolay1 organlanm ve derileri
ni ay1pladiklan zaman, bu organlar onlara §oyle diyecekler : Gozleriniz, 
kulaklanmz ve derileriniz) aleyhinize §ahidlik eder diye (dti.§ti.nup ko
tU §eyler yapmaktan) sakmmad1mz.)) Yapagelmekte olduklanmz1 biz
den gizlemiyordunuz. Aksine Allah'1 inkanmz1 ve gunahlan ac;1kc;a ya.
piyor, kendi zanmmza gore buna aldirmiyordunuz. Zira Allah'm butti.n 
fiillerinizi bildigine inanmamaktaydm1z. «i§te Rabbm1z1 boyle sanma
mz (yaptlklanmzdan birc;ogunu bilmedigine dair inancm1z ve zanm
mzdir ki) sizi mahvetti de (k1yamet gunu kendiniz ve aileniz) husrana 
ugrayanlardan oldunuz.)) imam Ahmed - Allah ona rahmet eylesin
der ki: Bize Ebu Muaviye'nin ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine go
re; o, §oyle anlatmi§: Ka'be'nin ortti.sune sanlmi§ duruyordum. Uc; ki§i 
geldi. Kurey§'ten birisi ile yanmda Sakif kabilesinden iki damadl. -ve
ya Sakif kabilesinden birisi ile Kurey§'ten iki damad1- kannlan yagh, 
kalbleri anlayi§SlZ kimselerdi. Oyle bir soz konu§tular ki daha once hie; 
i§itmemi§tim. Birisi: Allah'm bizim §U sozumuzu i§ittigini mi samyor
sunuz, dedi. Digeri : Biz seslerimizi yukselttigimiz takdirde i§itir, yuk
seltinez isek i§itmez, diye cevab verdi. Bir digeri de : Ondan bir k1smm1 
i§itirse tamam1m i§itir, dedi. Bunu Hz. Peygamber (s.a.)e anlatt1m da, 
Allah Teala ccHusrana ugrayanlardan oldunuz.>> k1smma varmcaya ka-· 
dar : ccGozleriniz, kulaklanmz ve derileriniz aleyhinize §ahidlik eder di-
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ye sakmmad1mz . .. n ayetlerini indirdi. Hadisi Tirmizi, Hennad'dan, o da 
Ebu Muaviye'den §eklinde kendi isnad1 ile yukardakine benzer §ekilde 
rivayet etmi§tir. Yine imam Ahmed, Muslim ve Tirmizi aym hadisi Suf
yan es-Sevri kanahyla ... Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) dan rivayetle tah-

. ric etmi§lerdir. Buhari ve Muslim aym hadisi Sufyan kanallyla . .. ibn 
Mes'ud'dan rivayet ediyorlar. 

Abdurrezzak der ki : Bize Ma'mer'in Behz ibn Hakim'den, onun ba
basmdan, onun dedesinden, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine 
gore efendimiz «Gozleriniz, kulaklanmz ve derileriniz aleyhinize §ahid
lik eder %iye sakinmad1mz . .. )) ayeti hakkmda §Oyle buyurmu§tur : ~up
hesiz siz, ag1zlanmza suzge<;ler kapatllml§ halde <;agnlacaksm1z. Sizden' 
birinin amellerini ilk defa a<;1klayacak olan uylugu ve elidir. Ma'mer'
in soyledigine gore Hasan : «i§te Rabbm1z1 boyle sanmamz sizi mahvet
ti.n ayetini tilavet edip §Oyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) buyurdu ki : 
Allah Teala : ~uphesiz Ben kulumun Beni zannettigi gibiyimdir ve Bana 
dua ettigi zaman onunla beniberim, buyurmu§tur. Hasan, bu hadis 
uzerinde du§unup tebessum etti ve dedi ki : ~uphesiz insanlarm amel
leri, Rablan hakkmdaki zanlarma goredir. inanan ki§i Rabb1 hakkmda 
husn-u zanda bulunur ve guzel amel i§ler. Kafir ve mun8.f1gm ise Allah 
hakkmdaki zanm kotudur ve kotu ameller· i§ler. Allah ·Teala buyurur ki : 
«Gozleriniz, kulaklanmz ve derileriniz aleyhinize §ahidlik eder diye sa
kmmadmlz. .. i§te Rabbm1z1 boyle sanmamz sizi mahvetti de husrana 
ugrayanlardan oldunuz.n 

imam Ahmed der ki : Bize Nadr ibn ismail'in .. . Cabir'den rivayeti
ne gore Allah .Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Sizden birisi Allah hak
kmda husn-u zanda bulunarak olsun. Allah hakkmda su-i zanda bulu
nan bir kavmi i§te bu zanlan mahvetmi§tir. Allah Teala §oyle buyuru
yor: «i§te Rabbm1z1 boyle sanmamz sizi mahvetti de husrana ugrayan
lardan oldunuz.>) 

<<~imdi eger sabredebilirlerse, i§te onlarm durag1 ate§tir. )) ister 
sabretsinler, ister etmesinler; onlar ate§tedirler, oradan aynlamaya
caklardlr. Onlar i<;in cehennemden <;lkl§ da yoktur. «Eger donmek is
terlerse, (ozur beyan etseler de) artlk onlar (i<;in hi<; bir ozur yoktur, 
onlarm hatalan da kabul edilmeyecek) ho§nud edilecek degildirler. i) 
ibn Cerir, «Eger donmek isterlerse ... n k1smm1 §oyle a<;1klar: Onlar dun
yaya donduriilmelerini isteseler de, onlarm bu istegine icabet olunmaz. 
Bu, Allah Teala'nm yine onlar hakkmda~i §U kavli gibidir : «Derler ki : 
Rabb1m1z, bedbahthg1m1z bizi yenmi§ti. Sap1klar toplulugu olmu§tuk. 
Rabb1m1z, bizi buradan <;Ikar; tekrar donersek dogrusu zulmetmi§ olu
ruz. Buyurdu ki : Y1k1llp gidin i<;erisine. Benimle konu§maym. n 
(Mu'minun, 106-108) . 
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25 - Biz onlara bir talnm yolda~lar kattlk da 6nlerin
dekini ve arkalanndakini onlara sushi goster-diler. Gerek 
cinlerden, gerekse insanlardan kendilerinden once ge<;mi~ 
ununetler i<;inde aleyhlerinde soz hak olmu~tur. Dogrusu 
onlar, husrana ugrayanlard1. 

26- Kufredenler dediler ki: Bu ·Kur'an'1 dinlemeyin, 
onun hakk1nda yaygaralar yap1n, belki bastlnrsiniz . . 

27 - 0 kufredenlere ~iddetli bir aza b1 tattlracagiZ Ve 
onlan yapmakta olduklann1n en kotusu ile cezalandiraca
giz. 

28 - i~te boyle; Allah'In du~manlannln cezasl; ate~tir. 
Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezas1 olarak onla
nn temelli kalacaklan yer oradad1r. 

29 - Ve kUfredenler derler ki: Rabbimiz, cinlerde-n. ve 
insanlardan bizi saptlrm1~ olanlan ~gaster, onlan ayakl'arl
mizin altlna alallm da alc;aklar, a~ag1lann a~ag1s1 olsun
lar. 

Allah Teala burada mii§rikleri saptlramn bizzat kendisi oldugunu, 
bunun dilemesi, yaratmas1 ve kudreti ile oldugunu haber veriyor. ~'Qp
hesiz o, fiillerinde yegane hikmet sahibidir. Mii§rikleri insan ve cin 
§eytaillarmdan onlara yolda§lar takdir etmek suretiyle saptlrmi§tlr. Bu 
yolda§lar ge<;mi§lerini ve geleceklerini onlani siislii gosterdiler. Ge<;mi§-
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teki amellerini de onlara guzel gosterdiler. Gelecege nisbetle ise kendi
lerini sadece iyiler olarak gordUler. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de 
Allah Teala §6yle buyurur: «Rahman'1 anmaya goz yumana yamndan 
aynlmayacak bir §eytam arkada§ veririz. ~uphesiz ki onlar, bunlan yol
dan ~1kanrlar. Bunlar da dogru yolda olduklanm samrlar.n (Zuhruf, 
36-37). 

«Gerek cinlerden, gerekse insanlardan kendilerinden once ge<;mi§ 
ummetler i<;inde aleyhlerinde soz hak olmu§tur.n Nas1l ki onlarm yap
tlklanmn aymslm yapan ge<_;:mi§ iimmetler hakkmda azab hak olmu§
sa bunlar -hakkmda da aymd1r. «Dogrusu onlar hiisrana ugrayanlardL» 
Ve boylece hepsi hiisranda ve helakde e§it olmu§lardlr. «Ve kiifredenler 
dediler ki: Bu Kur'an'1 dinlemeyin.n Kendi aralarmda Kur'an'a itaat 
etmeme ve emirlerine baglanmama husU.sunda birbirlerine tavsiyede 
bulundular. Dediler ki : «Bu Kur'an'1 (okunurken onu) dinlemeyin, 
onun hakkmda yaygaralar yapm, belki bastmrsm1z.J) Miicahid, «Onun 
hakkmda yaygaralar yapm ki bast1ras1mz.)) k1smm1 §6yle a<_;:1klar : Allah 
Rasl).lii (s.a.) Kur'an okurken 1sllk <;alma, soz kan§tlrma gibi §eyler ya
pm ki Kur'an okunmasm1 bast1rasm1z. Nitekim Allah Rasulii (s.a.) 
Kur'an okurken Kurey§ de boyle yapard1. ibn Abbas'tan rivayetle Dah
hak, «Onun hakk1nda yaygaralar yapm.n anlamma gelen ( ~\ ) fi
ilini; onu ay1playm, anlamma alml§tlr. Katade ise buray1 : Onu inkar 
edin, ona kar§l durun, §eklinde anlaml§tlr. ((Boylece belki onu bastmr
smiz.)) Bu bilgisiz kafirlerin ve onlann yolunda gidenlerin Kur'an'1 i§it
tiklerinde tuttuklan yol ve durumlan budur. Allah Teala inanan kul
lanna bunun tersini emredip buyurur ki: «Kur'an okundugu zaman 
ona derhal kulak verin ve susun ki, merhamet olunas1mz.J) (A'raf, 204) . 

Sonra Allah Teala Kur'an'1 miidafaa ve Kur'an'a dii§manllk eden 
kiifiir ehlinden intikam sadedinde§oyle buyurur: «0 kiifredenlere (Kur'
an'l i§ittiklerinde yaptlklarma kar§lllk) §iddetli bir azabl tattlracaglz 
ve onlan yapmakta olduklan (amellerinin ve i§leri)nin en kotiisii ile 
cezaland1racag1z. i§te boyle ; Allah'm dii§manlarmm cezas1; ate§tir. 
Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezas1 olarak onlarm temelli ka
lacaklan yer oradad1r. Ve kiifredenler derler ki : Rabb1m1z, cinlerden ve 
insanlardan bizi saptlrml§ olanlan gaster, onlan ayaklanm1zm altma 
alallm da al<;aklar, a§ag1larm a§ag1s1 olsunlar.n Siifyan es-Sevri'nin Se
leme ibn Kiilieyl kanallyla ... Hz. Ali (r.a.)den rivayetine gore; o, «Bi
zi saptlrml§ olanlan gaster. .. n ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Bunlar 
iblis ile karde§ini oldiirmii§ olan Hz. Adem'in ogludur. Habbe el-Urani 
de bu a~1klamanm aymsm1 Hz. Ali'den naklen yapmaktad1r. Yine Hz. 
Ali'den rivayetle Siiddi der ki: Her bir mii§rik iblis'i, her bir buyiik gu
nah sahibi de Hz. Adem'in, karde§ini oldiirmii§ olan oglunu <;agiracak
tlr. iblis - Allah ona la'net etsin- Hz. Adem'in ilk oglunu kendi kar-
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de§ini oldiirmeye, §irk ve benzeri kotiiliiklere ~ag1rand1r. Nitekim bir 
hadiste §6yle buyrulur: Bir nefis haks1z yere oldiiriildiigiinde, onun do- . 
kiilen kanmrn veba.linin bir misli Adem'in ilk oglu iizerinedir. Zira 61-
diirme .adetini ilk i§leyen odur. 

«Onlan ayaklannnzm altma alallm, ( onlarm azab1 bizden daha 
§iddetli olsun diye onlan bizden daha a§ag1lara itelim) da alc;aklar, a§a
gilann a§agtsi olsunlar (ve ate§in en alt derecesinde kals1nlar.)» Daha · 
once A'raf suresinde de gec;tigi iizere kendilerini kotiiliiklere ve §irke 
~ag1ran kimselere tabi olanlar, Allah Teala'dan onlan bu durumlarma 
itenlere kat kat azab vermesini isteyecekler, Allah Teala da: «Hepiniz 
i~in katmerlidir. Ne var ki bilmezsiniZ. >> (A'raf, 38) buyuraca}<.tlr. ~iip

hesiz Allah Teala onlardan her birine amelleri ve bozgunculuklan , 61-
c;iisiince miistehak oldugu azab1 verecektir. Nitekim ba§ka bir ayet-i k~

rimede de §Oyle buyrulur: «Kiifredip de Allah yolundan allkoyanlara; 
bozgunculuk yaptlklarmdan dolaYl azab iistiine azab artt1rd1k.>> .(Nahl, 
88). 

30 - Muhakkak ki; Rabb1m1z Allah'tlr, deyip sonra 
dosdogru bir istikamet tutturanlann iizerine melekler 
iner, onlara: Korkmay1n, iiziilmeyin size va'dolunan cen
netle sevinin, derler. 

31 - Biz diinya hayatlnda da, ahirette de sizin dostla
nnlzlz. Burada canlann1z1n <.;:ektigi ~eyler sizedir ve bura
da size umdugunuz her ~ey var. 

32 - Gaffi.r, Rahim olan1n ikram1 olarak. 
. . . 

Allah Teala buyurur ki : «Muhakkak ki ; Rabb1m1z Allah'tlr, deyip 
sonra dosdogru bir istikamet tutturanlann (ameli sadece Allah ic;in ya
pan, Allah'm kendilerine koydugu k~nunlara uygun olarak Allah'a ita
at olan i§leri, fiilleri i§leyenlerin) iizerine melekler iner .. . >> H8.f1z Ebu Ya'-

Tefsfr , C : XIII ; F . 443 
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la el-Mavs1li der ki: Bize Cerrah'm ... Enes ibn Malik' den rivayetine go
re ; o, §Oyle anlatlyor : Allah Rasulti (s.a.) bize: <<Muhakkak ki; "Rabbi
miz Allah'tlr, deyip sonra dosdogru bir istikamet tutturanlarm tizerine 
melekler iner. )) ayetini tilavet buyurdu. insanlar bu sozti soylediler, son
ra gogu tekrar ktifre dondti . Oltinceye kadar bu sozti soyleyenler §tip
hesiz ki dosdogru yolda ytirtiyenlerdir. Nesei ve Bezzar bu haberi tef
sirlerinde, ibn Cerir de Amr ibn Ali'den, o ise Selm ibn Kuteybe'den ri
vayet etmi§lerdir. Aym haberi ibn Ebu Hatim de babas1 kanahyla Fe
las'tan rivayet etmi§tir. Soma ibn Cerir der ki: Bize ibn Be§§ar'm .. . 
Said ibn Nimran'dan rivayetine gore ; o, §Oyle demi§ : Hz. Ebubekir es
Siddik'm yamnda ((Muhakkak ki; Rabb1m1z Allah'tlr, deyip soma dos
dogru bir istikamet tutturanlar ... » ayetini okumu§tum. -Onlar ; Allah'a 
hi<; bir §eyle ortak ko§mayanlardir, dedi. Yine ibn Celil'in Esved ibn 
Hilal kanallyla rivayetine gore Hz. Ebubekir (r.a.) : «Muhakkak ki, Rab
blmlz Allah't1r, deyip sonra dosdogru bir istikamet tutturanlann . .. >> 

ayeti hakkmda ne dersiniz? diye sormu§ da yamndakiler : «Rabb1m1z Al
·lah'tir, deyip soma gtinahtan sakmarak dosdogru yolda ytirtiyenler ... )) 
demi§ler. Hz. Ebubekir : Siz, ayeti hamledilmeyecegi bir manaya yoru
yorsunuz, deyip §Oyle agiklam1~ : <•Muhakkak ki ; Rabb1m1z Allah'tlr, de
yip soma dosdogru bir istikamet tutturanlann (yani Allah'tan ba§ka 
bir ilaha yonelmeyen, iltifat etmeyenlerin)_ tizerine melekler iner.» Mii
cahid, ikrime, Stiddi ve birgoklan da boyle soylemi§tir . 

ibn Ebu Hatim'in Ebu Abdullah ez-Zahrani kanallyla ... ikrime'den 
rivayetirie gore ibn Abbas'a : Allah'm kitabmda en gok ruhsat ihtiva 
eden ayet hangisidir? diye sorulmu§ da §Oyle demi§ : «Muhakkak ki ; Rab
birmz Allah't1r, deyip soma dosdogru bir istikamet tutturanlarm (Al
lah'tan ba§ka ilah olmad1g1 §ehadeti tizere ytirtiyenlerin) iizerine me
lekler iner ... )) ayetidir diye cevab vermi§. Ztihri der ki: Hz. Orner bu 
ayeti minberde okuyup §6yle dedi : Allah'a yemin ederim ki onlar, Allah 
igin Allah'm itaatlyla dosdogru yolda ytirtiyenler, tilkilerin yoldan saptlk
lan gibi hak yoldan sapmayanlard1r. Ali ibn Ebu Talha'nm ibn Abbas'
tan rivayetine gore ; o, ayeti §Oyle anllyor : Rabb1m1z Allah'tlr, deyip · 
soma (Allah'm farzlanm yerine getirmek suretiyle) dosdogru bir isti
kamet tutturanlarm tizerine melekler iner. Katade de boyle soylemi§
tir. Hasan el-Basri §Oyle dermi§ : Ey Allah'1m, Sen Rabb1msm. Bize dog
rulugu bah§et. Ebu'l-Aliye ise «Dosdogru bir istikamet tutturanlanll 
§Oyle niteler : Ameli ve dini s1rf Allah'a tahsis edenler. 

imam Ahmed der ki : Bize Hti§eym'in ... Abdullah ibn Stifyan'dan, 
onun da babasmdan .rivayetine gore birisi Allah Rasulti (s.a.)ne : Ey Al
lah'm elgisi, bana islam'da oyle bir §ey emret ki senden sonra onu kim
seye sormayay1m, demi§ti. Allah'a iman ettim, de ve dosdogru ol, bu
yurdu. 0 adam: En <;ok sakmacag1m §ey nedir? diye sordu da, Allah 
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Rasuhi (s.a.) dilini i§aret buyurdu. Hadisi Nesei de ~u'be kanallyla 
Ya 'la ibn Ata'dan rivayet etmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Yezid 
Ibn Harun'un ... Sufyan ibn Abdullah'dan rivayetlne gore; o, §Oyle an-
atlyor: Ey Allah'm elr;isi, bana sanlacag1m bir i§i haber ver, dedim. 

Rabb1m Allah't1r de, sonra dosdogru ol, buyurdu. Ben: Ey Allah'm el
<;isi, benim ir;in en ·r;ok korkacag1m §ey nedir? dedim de, Allah Rasulu 
1s.a.) dilinin ucunu tutup: i§te §Udur, buyurdu. Hadisi Tirmizi ve ibn 
~ace de Zuhri kanahyla rivayet ederler. Tirmizi, hadisin hasen, sahih 
oldugunu sayler. Sahih'inde Muslim'in ve Nesei'nin Hi§am ibn Urve ka
nallyla .. . Sufyan ibn Abdullah'tan rivayetlerine gore; o, §6yle demi§
tir : Ey Allah'm elr;isi, bana islam'da oyle bir soz soyle ki senden sonra 
onu hir; kimseye sormayay1m, demi§tim. Allah'a iman ettim, de ve dos
dogru ol, buyurdu. Ve Ravi hadisin tamamm1 zikretmi§tir. 

Boylelerinin uzerine - Mucahid, Suddi, Zeyd ibn Eslem ve oglu
nun soyledigine gore- alum s1rasmda melekler iner ve onlara -Mu
cahid, ikrime ve Zeyd ibn Eslem'in ar;1klamalarma gore- gelmekte 
oldugunuz ahiret i§lerinden korkmaym, dunyada geride blrakml§ oldu
gunuz ogullara, ailelerinize, mallarmrza ve borr;lanmza uziilmeyin. Biz 
bu i§ler ir;in arkamzda halefler b1raktlk. ((Size vaadolunan cennetle sevi
nin, derler. >> Ve onlara kotuluklerin sona erdigini, onlar hakkmda ha
Ylrlarm meydana geldigini mujdelerler. Bera ibn Azib (r.a.)den rivayet 
edilen bir hadiste §6yle buyrulur: Melekler mu'minin ruhuna §6yle di- · 
yecekler: Ey i'mar etmekte oldugu tertemiz ceseddeki tertemiz ruh; ~1k, 
rahata, reyhana ve ofkeli olmayan bir Rabba ·r;1k. Meleklerin, onlar uze
rine kabirlerinden g1kacaklan gunde inecekleri de soylenmi§tir ki; bu 
gorU§U ibn Cerir, ibn Abbas ve Suddi'den naklediyor. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Zur'a'mn . .. Ca'fer ibn Siileyman'
dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Sabit'in Ha, Mim. Secde Suresinl 
okudugunu i§ittim. ((Muhakkak ki ; Rabb1m1z Allah'tlr, deyip sonra dos
dogru bir istikamet tutturanlann uzerine melekler iner ... )) ayetine u1a§
t lgmda durdu ve §oyle dedi : Bize ula§tlgma gore Allah Teala mu'min 
kulu kabrinden diriltip kald1rd1g1 zaman dunyada iken onunla beraber 
olan iki melek onu kar§llar ve kendisine : uKorkmaym, uziilmeyin, size 
vaadolunan cennetle sevinin.)) derler, Allah Teala onun korkusunu em
niyete r;evirir, gozunu aydm k1lar. K1yamet gunu insanlan korkutan 
her bir buyiik §ey, mu'min ir;in bir goz aydmhg1 olur. Zira Allah Teala 
onu hidayete erdirmi§ ve o da dunyada iken o gun ir;in ameller i§lemi§
tir. ibn Ebu Hatim'in rivayetine gore Zeyd ibn Eslem der ki : Melekler 
onu olumu Slrasmda, kabrinde ve diriltildigi esnada mujdelerler. Zeyd 
i bn Eslem'in bu sozu bu konudaki butun ar;1klamalan ir;ine almaktad1r 
ve gerr;ekten guzel bir ag1klamad1r. Zaten vak1a da budur. 

((Biz dunya hayatmda da, ahirette de sizin dostlarmlZlZ.)) Melek-
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Ier inananlara· 6lum s1rasmda §Oyle diyecekler: Biz sizin dostlanmzdlk. 
·Dunya hayatmda sizin yolda§lanmzd1k. Sizi dogrultuyor, tevfika ula§
tmyor ve Allah'm emri ile sizi koruyorduk. Aym §ekilde ahirette de si
zinle beraber olacag1z. Kabirlerde sizin yalmzhgm1z1 giderip unsiyyete 
~evirecegiz. Sur'a ufUruldugu s1rada da sizinle beraber olacag1z ve ye
niden diriltilme, ha§rolunma gununde sizin korkunuzu emniyyete c;e
virecegiz, S1rat-1 Mustakim'den sizi gec;irecegiz ve sizi Nairn cennetleri
ne ula§tlracag1z. Orada canl!=tnmzm <;ektigi §eyler sizindir. Gozleri ay
dm edecek ve gonullerin <;ektigi, arzulad1g1 §eylerden sec;ip begendiginiz 
her §ey cennette sizedir. Ve orada size umdugunuz her §ey var. Ne ister
seniz bulacaksm1z. Sizin se<;ip arzulad1gm1z §ekilde sizin onunuzde ha
Zlr bulunacaktlr. Sizin gunahlanmz1 <;ok<;a bagl§layanm, size kar§l Ra
him, RaUf olanm ikram1, nimeti, ihsam ve ziyafeti olarak. f}uphesiz ki 
0 sizi bagi§lami§, gunahlarm1z1 ortmu§, size merhamet ve lutuf buyur
mu§tur. 

((Burada canlanmzm <;ektigi §eyler sizedir ve burada size umdugu
nuz her §ey var. Gafur, Rahim olanm ikrarm olarak ... » ayetinde ibn 
Ebu Hatim «Cennet pazan» hadisini zikredip der ki: Bize babamm ... 
Said ibn Museyyeb'den rivayetine gore; o, Ebu Hureyre'ye rastlarm§ da. 
Ebu Hureyre: Allah'm beni ve seni cennet pazarmda (<;ar§ISmda) bir 
araya getirmesini dileriz, demi§. Said de: Cennette c;ar§I var m1? diye 
sormu§ da Ebu Hureyre; evet deyip Allah RasulU (s.a.)nun kendislne 
§6yle haber verdigini zikretmi§: f}uphesiz cennetlikler cennete girdikle
ri zaman amellerinin ustunlugune gore oraya girerler. Dunya gunle
rinden cum'a gunu kadar bir vakit onlara izin verilir de Allah Teala'yi 
ziyaret ederler. Allah Teala onlara Ar§'lm 1zhar buyurur ve cennet bah
<;elerinden bir bahc;ede onlara gorunur. Onlar ic;in nurdan, inciden, ya
kuttan, zebercedden, altun ve gumu§ten minberler konulur. Onlardan 
derece ba,klmmdan en a§ag1 olanlan misk ve kafur y1gmlan tizerine 
otururlar. Onlara, tahtlarda oturanlarm kendilerinden meclis itibany
la daha ustun olmad1klan goruntusu verilir. Ebu Hureyre der ki: Ey. 
Allah'm el<;isi, Rabb1rmz1 gorecek miyiz? diye sordum da: Evet, gune§i 
ve aym ondorduncu gecesi dolunay1 go:r;mede birbirinize engel oluyor 
musunuz? buyurdu. Biz: Hay1r, dedik. Allah RasulU (s.a.) §6yle buyur
dular: Aym §ekilde Rabbm1z1 gormede birbirinize engel olmayacaksm1z. 
0 mecliste hie; kimse kalmaks1zm Allah Teala herkesle yuz ytize, hicab
SIZ olarak konu§acak. Hatta onlardan birisine: Ey filan oglu filan, .§oyle 
§6yle i§ler yaptlgm gunu hatlrhyor musun? buyurup ona dunyadaki 
baz1 haks1zhklanm hatlrlatacak da kul: Ey Rabbtm, beni bag1§lamam1§ 
m1ydm? diyecek. Rab Teala: Evet, bagi§lami§tlm. iyi bil ki ancak Ee
nim magfiretimin geni§ligi ile bu derecene ula§tm, buyuracak. Onlar 
bu durumdalarken ustlerinden bir bulut onlan kaplayacak ve uzerleri-
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ne oyle bir koku yagd1racak ki onun gibi bir kokuyu hie; bir §eyde bul
.mami§lardir. Sonra Rabb1m1z: Sizin ic;in hazirlarm§ oldugum degerli 
§eylere gelin, arzuladigmiZl alm, buyuracak. Bizler bir c;ar§Iya gelece
giz, bu c;ar§IYI melekler c;evrelemi§tir. Orada gozlerin bir benzerine bak
madigi, kulaklarm i§itmedigi, hatlra gelmeyecek §eyler vard1r. · Bizim 
arzulad1klanm1z bize ta§Imp getirilecektit. Orada hie; bir §ey satllmaz 
ve satm almmaz. Bu c;ar§Ida cennetlikler birbirleriyle kar§Ila§acaklar. 
Yuksek bir makam sahibi olan ki§i o gun gelip kendisinden daha a§a
gida olan birine rastlad1gmda; durumu ve derecesi daha a§ag1 olan, 
otekinin uzerinde gordugu elbiseden ho§lanacak da daha sozunun so
nuna eri§meden ondan daha guzel bir §ekle burundurUlecek. Zira ora
da hie; kimseye uzulmek yara§maz. Sonra biz evlerimize aynllp gidece
giz. E§lerimiz bizi kar§1lay1p: Merhaba, ho§ gel din sevgilim: Bizden ay
nldigmdan daha bir guzel ve ho§sun, diyecekler. 0 kul da: Biz bugiin 
Cebbar olan Rabb1m1zla beraber oturduk. Bu goturulii§iimuz gibi tek
rar goturUlme hakk1m1z var, diyecek. Tirmizi, hadisi Cami'inin Slfatu'l
Cenne k1smmda Muhammed ibn ismail 'den, o da Hi§am ibn Ammar'
dan rivayet etmi§tir. ibn Mace ise hadisi yukardakine benzer §ekilde 
Hi§am ibn A.mmar'dan rivayet ediyor. Tirmizi hadisi rivayetten sonra 
der ki: Bu, garib bir. hadistir. Sadece bu kanaldan rivayetini biliyoruz. 

imam Ahmed der ki : Bize ibn Ebu Adiyy'in Humeyd'den, onun 
da Enes'ten rivayetin~ gore Allah Rasulu (s.a .): Kim Allah'a kavu§
mak isterse Allah da ona kavu§mayi sever. Kim, Allah'a kavu§maktan 
ho§lanmazsa; Allah Teala da ona kavu§maktan ho§lanmaz, buyurmu§
tu. Biz: Ey Allah'm elc;isi, hepimiz 61Umden ho§lanm1yoruz, dedik de; 
bu, 6lumden ho§lanmama degildir. Fakat mu'min 6lecegi s1rada Allah'·· 
tan bir mujdeci gelip ona gidecegi yeri mujdeler. i§te o zaman onun ic;in 
Allah'a kavu§maktan daha sevimli hi<; bir ~:.J yoktur. Allah Teala da 
ona kavu§mayi sever. Gunahkar - veya kafir- e gelince; olum halinde 
ona da gidecegi - veya kar§Ila§acagi-:- kotUlugii mujdeleyen bir muj
deci gelir. Boylece o, Allah'a kavu§maktan ho§lanmaz, Allah Teala da 
ona kavli§maktan ho§lanJUaz, buyurdu. Bu, sahih bir hadistir. Buhari'
nin Sahih'inde ba§ka bir kanaldan rivayetle varid olmU§tUr. l 
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33 - Muhakkak ki ben muslfunanlardan1m, diyerek 
3alih amel i~leyen ve Allah' a <;ag1ran kimseden daha guzel 
sozlti kim vardlr? 

34 - iyilikle kotultiik bir olmaz. Sen, fenahg1 en iyi !?e
kilde sav. 0 zaman goreceksin ki seninle arasmda dti!?
manhk bulunan ki!?i bile yak1n bir dost gibi oluvermi~tir . 

35 - Bu, ancak sabredenlere vergidir. Ve buna ancak 
o buyuk hazz1 tadanlar kavu~turulur. 

36 --'-' Seytan seni bir vesvese ile durtecek olursa, Al
la:h'a s1g1n. Dogrusu 0; Semi, Alim olan1n kendisidir. 

Allah TeaJa buyurur ki : «Muhakkak ki ben muslumanlardamm, 
diyerek salih amel i§leyen ve (Allah'm kullanm) Allah'a c;ag1ran kim
seden daha guzel sozlU kim vard1r?» Bu kimse soyledigine bizzat ken
disi uymaktad1r ve faydas1 hem kendisine hem de ba§kalarmadir. Boy
lesi kimse iyiligi emredip de yapmayan, kotullikten men'edip de kendi
si yapan ki§i degildir. Aksine o, hayn kendisi i§leyen, kotUlugu terke
den, yaratlklan yarat1c1 Rab Teala'ya c;ag1rand1r. Bu, kendisi dogru 
yolda olup da hayra c;ag1ran herkes hakkmda umumidir. Elbette Allah 
Rasulu (s.a.) buna insanlann en lay1g1dir. Muhammed ibn Sirin, Sud
dive Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de boyle soylemi§lerdir. Burada 
kasdedilenlerin saJih muezzinler oldugu da soylenmi§tir. Nitekim Mus
lim'in Sahih'indeki bir hadiste §oyle buyrulur : K1yamet gunu tnuez
zinler insanlarm boyunlan en uzun olanland1r. Sunen'lerde merfu' ola
rak rivayet edilen bir hadiste de §oyle buyrulur : imam, kendisine uyan
larm namazma · kefildir. Muezzin de guvenilen ki§idir. Allah, imamla
n dogru yola iletsin ve muezzinleri bagi§lasm. ibn Ebu Hatim'in Ali 
ibn Huseyn kanallyla . .. Sa'd ibn Ebu Vakkas'dan rivayetine gore ; o, 
§oyle demi§tir: KJYamet gunu Allah katmda muezzinlerin oklan, Al
lah yolunda cihad edenlerin oklan gibidir. Muezzin, ezan ile kamet ara
smda Allah yolunda vuni§an ve kam ic;inde «;1r{nnan kimse gibidir. ibn 
Mes'ud da der ki: ~ayet muezzin olsayd1m haccetmenii§, umre yapma
ffil§, Allah yolunda cihad etmemi§ olmama aldirmazdim. Orner ibn Hat
tab da der ki : ~ayet muezzin olsayd1m isim kemale ererdi ve geceleyin 
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ibadete kalkmaml§, giindiiz orur; tutmaml§ olmama onem vermezdim. 
Allah Rasulii (s.a .)nun ii<; kere : ·Ey Allah'1m, miiezzinleri bagi§la, bu
yurdugunu i§ittim de ben : Ey Allah'm elr;isi, bizi b1raktm. Halbuki biz 
ezfmdan daha giir; olamm yap1yoruz, klht;larla sava§Iyoruz, dedim. Al- . 
lah Rasulii (s.a.) §6yle buyurdu : Hay1r, ey Orner! insanlara oyle bir za
man gelecek ki ezam zay1flarma b1rakacaklar. Allah'm ate§e haram k1l
d1g1 cesedler miiezzinlerin cesedleridir . Hz. Ai§e der ki: «Muhakkak ki 
ben miislumanlardamm, diyerek salih amel i§leyen ve Allah'a r;ag1ran 
kimseden daha giizel sozlii kim vard1r?n ayeti onlar (miiezzinler) hak
kmdadlr. Muezzin «Haydin namazan dedigi zaman Allah'a r;agirmi§ 
olur. ibn Orner ve ikrime de ayetin muezzinler hakkmda nazil oldugu
nu soylemi§lerdir. 

Begavi'nin zikrettigine gore Ebu Umame el-Bahili (r.a .) ((Salih 
amel i§leyen ... )) ayeti hakkmda der ki: Burada ezan ile kamet arasm
da k1lman iki rek'at namaz kasdedilmektedir. Sonra Begavi burada Ab
dullah ibn Mugaffel hadisini zikreder ki, bu hadiste Allah Rasulii (s.a.): 
Her iki ezan arasmda namaz vard1r, buyurmu§, iir;uncusiinde de: Dile
yenler i~in, diye eklemi§tir. Bunu hadis imamlarmdan bir grup kitap
larmda Abdullah ibn Biireyde kanahyla Abdullah ibn Mugaffel'den 
rivayetle tahric etmi§lerdir. Yine Begavi burada Sevri kanahyla ... Enes 
ibn Malik (r.a.) den rivayet edilen· bir hadisi de serdeder. Sevri: Oyle 

· samyorum ki Enes hadisi Hz. Peygamber (s.a.)e ula§tlrnn§tlr, der. Bu
na gore Allah Rasulii (s.a.) : Ezan ile kamet arasmda yap1lan dua ger.i 
~evrilmez, buyurmu§tur. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Nesei de Ge
ce-giindiiz babmda Sevri kanahyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi, hadisin 
hasen oldugunu sayler. Yine Nesei hadisi Siileyman et-Teymi kanallyla 
Enes'ten rivayet etmi§tir. 

Sahih olan ise, bu ayetin miiezzinler ve ba§kalan hakkmda umu
mi olu§udur. Ayet nazil oldugu s1rada ezan heniiz me§rli' k1lmm1§ de
gildi. Zira ayet Mekke'de nazil olmu§tur. Ezan ise 'hicretten sonra Me
dine'de me§ru~ k1lmm1§tlr. Abdullah ibn Zeyd ibn Abd Rabbih el-Ap
sari'ye rii 'yasmda ezan gosterilmi§ ve o da gelip Allah Rasulii (s.a.)ne 
anlatml§, bunun iizerine Allah Rasulu bu kelimeleri Bilal'e ogretmesi
ni emretmi§tir. Zira Bilal'iri sesi ondan daha gur idi. Nitekim bu; ye
rinde gent§~e a~1klanm1§tlr . 0 halde sahih olan, ayetin umumi olma
Sldlr. Abdiirrezzak'm Ma'mer'den, onun da Hasan el-Basri'den rivaye
tine gore o, «Salih amel i§leyen ve Allah'a ~ag1ran kimseden daha gii· 
zel sozlii kim vard1r?n ayetini okumu§ ve ~y1e demi§tir : Bu; Allah'm 
sevgilisidir, Allah'm dostudur, Allah'm se~kin kuludur, Allah'm en ha
yirh kuludur. Allah'a yeryiizii halkmm en sevgili olamd1r. Allah'm da
vetine icabet etmi§, insanlan da kendisinin icabet etnii§ oldugu Allah'm 
davetine <;agiriDI§, icabet etmesi ile beraber salih ameller de i§lemi§, 
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·§ttphesiz ben mtisltimanlardamm, demi§tir. i§te bu kimse Allah'm hali
fu~. . 

«iyilikle kottiltik bir olmaz.» ikisi arasmda btiytik bir fark vard1r. 
«Sen, fenahg1 en iyi §ekilde sav.» Sana kottiltik yapan kimse'yi ona iyi
lik yaparak kendinden sav1p uzakla§tlr. Hz. · Orner §6yle dermi§: Senin 
hakkmda Allah'a kar§I geleni Allah'a itaat etmekten daha iyi bir §eyle 
cezalandiramazsln. 

«0 zaman goreceksin ki seninle arasmda dti§manhk bulunan ki~i 
bile yakm bir dost (arkada§) gibi oluvermi§tir.» Sana kottiltik yapana 
iyilik ettigin zaman bu iyilik onu senin i~iri dostluga, sevgiye, §efkate 
itecektir. Neticede o senin yakm, s1cak bir dostun gibi olacak, sana §ef
kat gostermede, iyilik etmede senin bir akraban gibi oluverecektir. 

«Bu, ancak sabredenlere vergidir.» Bu tavsiyeyi ancak bu durum
lara sabreden kimse kabul edip geregi ile amel eder. Zira bu nefislere 
agir gelir. <<Ve buna ancak o btiytik hazz1 tadanlar; (dtinyada ve ahi
rette en bol ve geni§ mutluluga sahip olanlar) kavu§turulur.» Bu aye
tin tefsirinde ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha der ki: Allah 
Teala inananlara ofke anmda sabn, bilgisizlik·kar§Ismda yumu§ak dav
ranmayi, kottiltik yap1lmas1 halinde affl emrediyor. Bunlan yapt1klan 
takdirde Allah Teala onlan §eytandan korur ve sanki yakm bir dostu 
imi§ gibi dti§manlan kendilerine boyun eger. 

<<~eytan seni bir vesvese ile dtirtecek olursa, Allah'a s1gm.» insan
dan §eytanlar belki kendilerine yap1lacak iyilige aldarup kanabilir. 
Ama cinden §eytanlar insana vesvese verdikleri zaman onu insana mu
sallat ...<Ilan yaratlclSlna s1gmmaktan ba§ka hi~ bir ~are yoktur. Sen 
Allah'a s1gm1p iltica ettigin zaman, Allah Teala onun kottiltigtinti sen
den men'eder ve hilesini geri ~evirir. Allah Rasulti (s.a.) namaza dur
dugu zaman §6yle dua edermi§: Ta§lannn§ §eytandan, onun dtirtmesin
den ve tiftirmesinden Semi' ve Alim olan Allah'a s1gm1r1m. Daha once 
de belirttigimiz tizere bu makarn1i'l Kur'an'da benzeri sadece A'raf su
resindeki «Sen; affl tut, ma'rufu emret ve dthillerden ytiz ~evir. ~ey
tan seni dtirtecek olursa; hemen Allah'a s1gm. <;tinkti 0, gen;ekten Se
mi'dir, Alim'dir.» (A'rat, 199-200) ayeti ile Mti'minun suresindeki: «Sen, 
kottiltigti en gtizel ile sav. Onlarm nitelendirmekte olduklanm Biz ~ok 
daha iyi biliriz. Ve de ki: Rabb1m, §eytanlarm k1§k1rtmalarmdan . Sana 
s1gmmm. Rabb1m, onlarm huzurunda . bulunmalarmdan Sana sigmi
nm.» (Mti'minun, 96-98) ayetlerindedir. 
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37 - Gece ve gunduz, gune1? ve ay O'nun ayetlerinden
dir. Gune1?e ve aya secde etmeyin. Eger O'na ibadet etmek 
isteyen kimselerseniz, bunlan yaratmi1? olan Allah' a secde 
edin. · 

38 - Eger buyukluk taslarlarsa, bilsinler ki; Rabb1n1n 
nezdinde bulunanlar gece gunduz O'nu tesbih eder durur- 
lar ve onlar hie; usanmazlar. 

39 - O'nun ayetlerinden biri de, kupkuru gordugun 
yeryuzunun Biz ona su indirdigimiz zaman harekete gec;ip 
kabarmas1d1r. Ona can veren Allah, elbette oluleri de diril
tir. Muhakkak ki 0, her 1?eye kadirdir. 

Allah Teala, burada yaratlklar~na yiice kudretini bildiriyor. ~iiphe
siz O'nun benzeri yoktur ve 0, diledigine gii~ yetirendir. ~oyle buyu
rur: «Gece ve giindiiz, giine§ ve ay O'nun ayetlerindendir.» Geceyi ka
ranhgi ile, giindiizii aydmhg1 ile yaratmi§ olan O'dur. Onlar birbirine 
girmeksizin surekli birbirlerini ta'kib ederler. Giine§in I§Igmi, parlakli
gmi, aym ziyasmi yaratan O'dur. Gece ve giindiiziin, cum'alarm, ayla
nn ve Yillann ol~iileri bilinsin, haklarm ba§langi~ ve biti§leri, ibadet ve 
muamelatm vakitleri; giine§in ve aYln seyrindeki degi§melerle bilinsin 
diye giine§e ve aya gokte muhtelif yoriingeler v~ yerler takdir buyuran 
da O'dur. ' 

Ulvi ve Siifli alemde gorii:rien gok cisimlerinin en giizeli giine§ ve ay 
oldugu, bu ikisi de Allah'm yarat1klan arasmda bulunup O'nun hakimi
yeti ve galibiyye~i altmda olduguna i§aretle §6yle buyuruyor: «Giine§e 
ve aya secde etmeyin. Eger O'na ibadet etmek isteyen kimselerseniz, 
bunlan yaratmi§ olan Allah'a secde _ edin.» Allah' a ortak ko§maYJn. ·Al
lah'tan ba§kasma ibadet etmenizle . birlikte Allah' a tapmmamz size hi~ 
bir fayda vermez. Zira 0, kendisine ortak ko§ulmasmi bagi§lamaz. Bu 
sebepledir ki §6yle buyurur : «Eger (ibadeti yegane Allah'a tahsis etmek- · 
ten) biiyiikliik taslarlarsa, (O'na bir ba§kasiyla ortak ko§makta dire
tirlerse) bilsinler ki; Rabbmm nezdinde bulunanlar (melekler) gece 
giindiiz O'nu tesbih eder dururlar ve onlar hi~ usanmazlar.>> Ba§ka bir 
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ayet-i kerime'de de §Oyle buyrulur : «~imdi bunlar, onlan tammay1p da 
kiifrederlerse; Biz, onu inkar etmeyen bir kavmi buna vekil kllffil§lZdlr. )) 
(En'am, 89) . 

Haf1z Ebu Ya'la'nm, Siifyan ibn Veki' kanahyla .. . Cabir ibn Ab
dullah' dan rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §byle buyurmu§tur : Ge
ceye, giindiize, giine§e, aya ve riizgarlara sovmeyiniz. Zira onlar (riiz
garlar) bir kavme rahmet olarak, ba§ka bir kavme ise azab olarak gori
derilirler. 

cc (Allah'm oliileri diriltmeye kadir olduguna dair) O'nun ayetlerin
den biri de kupkuru, (iizerinde hie;: bir bitki olmayan, olii olarak) gor
diigiin yeryiiziiniin Biz ona su indirdigimiz zaman harekete gec;:ip ka
barmasl (<;:e§itli giizel ekinler ve meyveler <;:1karmas1)d1r. Ona )can ve
ren Allah, elbette oliileri de diriltir . Muhakkak ki 0 , her §eye kadirdir .>> 

40 - Ayetlerimiz haklnnda dogruluktan aynhp egrili
ge sapanlar, bize gizli degillerdir. Ate~e at1lan m1, yoksa · 
k1yamet gunu guven i<;inde olan m1 daha iyidir? Diledi
ginizi yap1n. Dogrusu 0 , yapbklannizi gorendir . . 

41 - Kendilerine . zikir gelince onlar onu inkar .etmi~

lerdir. Halbuki o, aziz bir kitabdrr.. 
42 - Omlnden de, ard1ndan da batll sokulamaz. 0; · 

HaJ.kim, Hamid kat1hdan indirilmedir. 
43 - Senin i<;in soylenenler, mutlaka senden oncel,d 

peygamberler i<;in de soylenmi~tir. Elbette ki Rabb1n, h~ 
magfiret sahibidir, hem de elim bir azab sahibidir. . 

(c Ayetlerimiz hakkmda dogruluktan aynhp, egrilige saparilar ... >>. 

ayetindeki ( .) t:l-')I I ) fiilini ibn Abbas soziin, konulmas1 gerektigi 
yerden bir ba§ka yere konulmas1 ile izah etmi§tir. Katade ve ba§kalan 
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ise bunu ki.ifiir ve inad ile ar;1klarlar. <<Boyleleri bize gizli degillerdir .n 
ayetinde §iddetli bir tehdid ve vaid vard1r. ~i.iphesiz ki Allah Teala ayet
leri, isimleri ve s1fatlan hakkmda dogruluktan aynhp egrilige sapanla
n en iyi bilendir ve bu yi.izden onlan azab1yla cezaland1racakt1r. Bu se
bepledir ki: «Ate§e atllan m1, yoksa k1yamet gi.ini.i gi.iven ir;inde olan 
m1 daha iyidir? )) Bu ikisi birbirine e§it olur mu? Elbette e§it degiller
dir, buyurmu§tur. Sorira Allah Teala yine kafirleri tehdidle : << Diledigi
nizi yapm. )) buyurur. Mi.icahid, Dahhak ve Ata el-Horasa.ni ayeti §byle 
ar;1khyorlar: « (Haytr olsun §er olsun) dilediginizi yapm_,, ayeti bir teh
diddir. Bu sebepledir ki : «Dogrusu 0 , yapt i.tdarm1z1 gorendir. i' buyur
mu§tur. 

<<Kendilerine zikir gelince onlar, onu inkar etmi§lerdir.n ayetindeki 
zikir; Dahhak, Si.iddi ve Katade'nin soyledigine gore Kur'an'd1r. <<Hal
buki o, aziz bir kitabd1r.>J Qevresi muhkem ve gi.ir;li.idi.ir. Hit; kimse
nin onun bir benzerini getirmeye gi.ici.i yetmez. «Oni.inden de, ardmdan 
da batll sokulamaz.n Bat1lm ona ula§maya yolu yoktur. Zira o, alem
lerin Rabbmdan indirilmedir. <<0 ; (sozlerinde ve fiillerinde) Hakim, 
(emir ve yasaklannda) Hamid (ovi.ilmi.i§ olan Allah) katmdan indiril
medir.>l ~i.iphesiz O'nun bi.iti.in emir ve yasaklarmm sonur;lan ve ga
yeleri ovi.ilmi.i§i.ir. 

«Senin ir;in soylenenler, mutlakfl. senden onceki peygamberler ir;in 
de soylenmi§tir. >) Katade, Si.iddi ve ba§kalan §byle diyorlar : Yalanlama 
sadedinde sana soylenenler, mutlaka senden onceki rasullere de soy
lenmi§tir. Sen nas1l yalanlaml§San onlar da yalanlannn§tl. Onlar nas1l 
kavimlerinin kendilerine eziyyet etmelerine sabrettilerse, sen de kav
minin eziyyetine sabret. ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim de bu apklamay1 
naklederek tercih etmi§ler, ba§ka bir ar;1klama da nakletmerrti§lerdir. 

«Elbette ki Rabbm, (kendisine tevbe edenler ir;in) hem magfiret 
sahibidir hem (ki.ifi.ir, azgmhk, inad, aynhk ve muhalefette devam 
edenler ir;in) de elim bir azab sahibidir.n ibn Ebu H§tim der ki : Bize 
babamm .. . Said ibn Mi.iseyyeb'den riva.yetine gore; o, §6yle demi§tir : 
«Elbette ki Rabbm, magfiret sahibidir.n ayeti nazil oldugunda Allah 
Rasuli.i (s.a.) §6yle buyurdu : ~a yet Allah'm bag1§lamas1 ve gi.inahlar
dan vaz ger;mesi olmasayd1, hayat hit; kimseye ho§ olmazd1. Tehdidi ve 
azab1 da olmasayd1 herkes (yaptlklarma ve nefsine) gi.ivenir, dayamr
dl. 
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44 -Biz onu yabanc1 bir dil ile ortaya koysayd1ik di
yeceklerdi ki:. Ayetleri tafsilath olarak ay1klanmah degil 
miy1di? Hem yabanc1, hem de Araba m1 hit3:b etmektedir? 
De ki: iman edenler i,c;in hidayet ve ~ifadrr. iman etmemi~ 
olanlann kulaklannda ise bir ag1rhk vard1r ve bu, onlara 
kapahd1r. Sarrki onlara uzalk bir mesafeden sesleniyorlar 
da anlam1yorlar. 

45 - Andolsun ki Biz, Mfisa'ya kitab vermi~tik de onida 
ihtilafa du~iilmu~tu. ~ayet Rabb1ndan bir s6ZJ ge<,:ml~ ol
masaydi, aralannda hukum verilirdi. Mu:hakkak ki onlar, 
bundan ~uphe ve endi~e ic;indedirler. 

Allah TeaJa once Kur'an'm fesahat ve belagatma, lafz1 ve anlami
run peki§tirilmi§ alduguna, bununla birlikte mil§riklerin ana iman et
medigine i§aretten sanra mil§riklerin anu inkar etmelerinin sadece bir 
inad ve azgmllk yilzilnden alduguna dikkati geker. Nitekim ba§ka bir 
ayet-i kerime'de de §Oyle buyrulur: ((Biz anu Arapga bilmeyen kimse
lerden birine indirseydik ve a, bunu anlara akusayd1, yine de ana ina
nanlardan almazlardu (~uara, 198-199). Aym §ekilde Kur'an, yabanc1 
bir dille indirilmi§ alsayd1, anlar yine azgmllk ve inadla §Oyle derlerdi: 
<<Ayetleri tafsiHUll alarak a<;Iklanmall degil miydi? Hem yabanc1, hem 
de Araba m1 hitab etmektedir? n Kur'an Arap diliyle tafsilatll alarak 
indirilmi§ almall degil miydi? deyip bunu inkarla : Hem yabanc1, hem 
de Araba m1 hitab etmektedir? Yabanc1 bir soz anu anlamayacak Arap 
bir muhataba nas1l indirilebilir? diyeceklerdi. Bu a<;Iklama mana ala
rak ibn Abbas, Milcahid, ikrime, Said ibn Cilbeyr, Silddi ve ba§kalarm
dan da rivayet edilmi§tir. ((Ayetleri tafsilath alarak ac;Iklanmall degil 
miydi? Hem yabanc1, hem de Araba m1 hitab etmektedir?n ayetinden 
maksadm §byle aldugu da soylenmi§tir : Ke§ke anun bir k1sm1 yabanc1 
dille, diger bir k1sm1 da Arapc;a alarak indirilmi§ alsayd1. Bu ag1klama 
Hasan el-Basri'ye aittir. 0 , ayeti ( ~~ ) kelimesini ba§mda saru 
edatl almaks1zm aLurmu§. Said ibn Ciibeyr 'den gelen rivayetlerden bi-
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risi de boyledir. Bu §ekliyle ayet, inadla§mayl daha belig bir §ekilde 
ifade etmektedir. 

« (Ey Muhammed) de ki: (Bu Kur'an) iman edenler (in kalbleri) 
i~in hidayet ve (gonullerindeki §tipheler ic;in de bir) §ifad1r. iman et
memi§ olanlarm kulaklarmda ise bir ag1rllk vard1r.n Onda olan §eyleri 
anlamazlar. «Ve bu; onlara kapalld1r. (Ondaki beyana ula§amazlar.) » 
Ba§ka bir ayet-i kerime'de de §byle buyrulur: «Kur'an'da mti'minler 
ic;in rahmet ve §ifa olam indiririz. Zalimler i~in ise ancak htisram arth
nr.» (isra, 82). «Sanki onlara uzak bir mesafeden -Mticahid'in dedi
gine gore kalblerine uzak bir mesateden- sesleniliyor da anlam1yorlar.» 
ibn Cerir der ki: Sanki onlara hi tab eden kendilerine uzak bir yerden 
seslenip hitab ediyor da onun l)Oyledigini anlam1yorlar. Ben de derim 
ki : Bu, Allah Teala'mn §U kavli gibidir: «Ktifredenleri (hakka) ~ag1ran 
kimsenin misali; bagmp ~ag1rmadan ba§ka bir §ey duymayan (hayvan
lar)a hayk1ranmki gibidir. Onlar sag1rd1rlar, dilsizdirler, . kordurler, 
akledemezler.n (Bakara, ·171). Dahhak der ki: K1yamet gtinu onlara 
isimlerinin en c;irkini ile seslenilecektir. stiddi §byle anlabyor: Orner 
ibn Hattab bir gtin mtisltimanlardan kad1llk yapmakta olan birisinin 
yanmda oturuyordu. 0 ki§i birden: Buyur, dedi. Hz. · Orner: Ni~in bu
yur, dedin? Birisini mi gord~n? Yoksa seni birisi mi c;ag1rd1? diye sordu 
da, o ki§i : Beni denizlerin ardmdan birisi c;ag1rd1, diye cevab verdi. Hz. 
Orner: O:n,lara uzak bir mesateden sesleniliyor, dedi. Bu haberi ibn Ebu 
Hatim rivayet etmi§tir. 

ccAndolslin ki Biz, Musa'ya kitab vermi~tik de onda ihtilafa dti§til
mti§tti. (0, yalanlanmi§ ve kendisine eziyyet edilmi§ti.) >> ccPeygamber
lerden azim sahibi olanlarm sabrettigi gibi sen de sabret.» (Ahkaf, 35) 
cc~ayet (hesabm k1yamet gtintine gecikti:dlmesine dair) Rabbmdan 'bir 
soz vermi§ olmasayd1, aralarmda (i§ olup bitmi§, onlara azati c;abukla§
tmlrm§ olurdu.) htiktim v.erilirdi.» Aksine onlar ic;in belirtilmi§ bir su
re vardlr ve i§te o zaman s1gmacak bir yer bulamayacaklardlr. «Mu
hakkak ki onlar, bundan §tiphe ve endi§e ic;indedirler.» Onlarm bunu 
yalanlamalan, soylediklerine dair yanlarmda bir delil olmasmdan otu
ru degildir. Aksine onlar, soylediklerinde §tiphe ic;indedirler. ic;inde bu
lunduklan durum hakkmda kesin bilgileri yoktur. Ayetin bu §ekilde 
a«;1klanmas1 ibn Cerir'e aittir ve ayet bu anlama muhtemelcllr. En dog
rt:sunu Alla.h bilir. 
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46 - Kim saJih amel i~lerse, kendi lehinedir. Kim de 
kotuluk yaparsa, kendi aleyhinedir. Ve Rabb1n, kullanna 
zulmedici degildir. · 

47 - K1yamet saatu;nn bilgisi ancak O'na aittir. O'nun 
ilmi olmad1k<;a hi<; bir meyve tom urcuklanndan <;Ikmaz. 
Hi<; bir di~?i gebe kalmaz ve dogurmaz. Onlara: Nerede Be
nim ortaklanm? diye seslendigi gun; derler ki: Bizden hi<; 
bir ~ahid olmadiginl Sana arzederiz. 

48 - Onceden taptlklan $8yler onlardan uzakla~?IP 
gitmi~tir. Ve kendilerinin ka<;acak yerleri olmadiginl anla
mi$lardir. 

Allah TeaJa buyurur ki: «Kim salih arne! i§lerse, kendi lehinedir.n 
Bunun faydas1 yine ancak kendisine doner. «Kim de kotiiliik yaparsa, 
kendi aleyhinedir.n Bunun vebali de yine sadece kendisine doner. «Ve 
Rabbm, kullanna zulmedici degildir.•• Hie; kimseyi bir giinah1 olmaksl
zm muaheze edip cezaland1rmaz. Bir kimseye, ancak aleyhine huccet 
konulduktan ve peygamber gonderdikten sonra azab eder. 

«K1yamet saatmm bilgisi ancak O'na aittir. (Onun dl§mda bunu 
hi<; kimse bilmez.) n Nitekim be§erin efendisi Allah Rasulii (s.a.), me
leklerin biiyiiklerinden alan Cibril kendisine k1yameti sordugu zaman: 
Sorulan sorandan daha bilgili degildir, diye cevab vermi§ti. Nitekim Al
lah Teala ba§ka ayetlerde de §6yle buyurur: «Onun bilgisi ancak Rab
bma aittir.n (Naziat, 44), «Onun vaktini kendisinden ba§kas1 a<;lklaya
maz.n ( A'raf, 187) . 

«O'nun ilmi olmad1k<;a hie; bir meyve tomurcuklanndan <;1kmaz. 
Hie; bir di§i gebe kalmaz ve dogurmaz.n Biitiin bunlar O'nun ilmi ile
dir. Yerde ve gokte zerre ag1rhg1 bile O'nun ilmine gizli kalmaz.n Bir 
yaprak dii§mez ki; onu bilmes\n.n (En'am, 59), «Allah; her di§inin ne
yi yiiklendigini ve rahimlerin neyi eksiltip artt1rd1gm1 bilir. O'nun ka
tmda her §ey bir olc;iiye goredir.n (Ra'd, 8), «Bir omiirliinun c;ok ya§a
masl ve omriiniin azalmas1 ancak kitaptadir. Mtihakkak ki bu, Allah'a 
pek kolayd1r.n (Fatlr, 11). 
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Allah Teala k1yamet giinii biitiin yaratlklarm huzurunda mii§rik
lere: uNerede benim (ile beraber kendilerine tapmml§ oldugunuz) or
taklanm? diye seslendigi gun; derler ki: Bizden hi~ bir §ahid olms.dl
gml Sana arzederiz. (Bugiin bizden hi~ kimse Seninle beraber bir or
tak olduguna §ehadet edP~ek degildir.) Onceden tapt1klan §eyler on
lardan uzakla§lp gitmi§ (onlara fayda vermemi§)tir.)) K1yamet giinu 
mii§rikler, Allah'm azabmdan ka~acak yerleri olmad1gm1 kesin olarak 
anlann§lardlr. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §6yle buyurur: 
' Su~lular ate§i goriince ana dii§eceklerini anlarlar, ama ondan ka~a
cak yer bulamazlar.n (Kehf, 53). 

49 - insan hay1r istemekten usanmaz da, kendisine 
bir kotuluk gelince umitsizlige du~er, me'yus olur. 

50 - Oysa ona dokunan bir sikintldan sonra ikendisi
ne katlm1zdan bir rahmet tattlnrsak; muhakkak: Bu, be
nim hakkimdir, k1yametin kopacag1n1 sanm1yorum. Rab
bima dbndurulursem, muhakkak ki O'nun nezdinde de 
guzel ~eyler bulacag1m, der. Andolsun ki Biz, kufredenlere 
yapt1klann1 muhakkak bildirecegiz. Ve andolsun ki Biz 
onlara muhakkak ag1r bir azab tatt1racag1z. 

51 - insana nimet verdigimiz zaman da yuz <;evirir, yan 
c;izer. Ba~1na bir fenahk gelince de uzun uzun yalvanr. 

Allah Teala bu a yet-i ·kerimelerde buyuruyor ki : insan Rabbmdan 
hay1r, mal, beden s1hhat1 ve benzeri §eyleri istemekten usanmaz. Ba§l~ 
na bela ve fakirlik gibi bir kotiiliik gelince iimitsizlige dii§er, me'yus 
olur. Kafasma bundan sonra hi~ bir hayra nail olamayacag1 fikri yer
le§ir. «Oysa ona dokunan bir s1kmt1 (ve §iddet)dan sonra kendisine ka
tlmlzdan bir rahmet tattmrsak (bir hayra ve nzka kavu§ursa) mu
hakkak : Bu, benim hakk1md1r. (Rabb1m katmda elbette ben buna miis-
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tehak olmu§umdur). K1yametin kopacagm1 sanrmyorum.>> diyerek kt
yametin kopacagm1 inkar eder. Kendisine nimet verildigi i<;:in oviihiir, 
§lffianr ve kiifre dii§er. Allah Teala bu anlamda olmak iizere ba§ka bir 
ayet-i kerime'de §Oyle· buyurur: «Ama insanoglu kendisini miistagni 
sayarak azgmhk eder.>> (Alak, 6-7) · 

«Rabbtma dondiiriiliirsem muhakkak ki O'nun nezdinde de giizel 
§eyler bulacagtm.>> ~ayet ortada ahiret diye bit §ey var ise elbette Rab
btm bana bu diinya yurdunda ihsanda bulundugu gibi yine ve mutlaka 
ihsan edecek, iyi davranacaktlr, diyerek kotii ameli ve yakinsizligine 
ragmen Allah hakkmda temennide bulunur. Allah Teala da: «Andol
sun ki B.iz, kiifredenlere yaptlklanm muhakkak bildirecegiz. Ve andol
sun ki Biz onlara muhakkak ag1r bir azab tatttracagiZ.>> buyurarak ame
li ve inane! boyle olan ki§ileri azab ile tehdid buyurur. 

«insana nimet verdigimiz zaman da yiiz <;:evirir, yan <;:izer.>> Allah'a 
itaattan yiiz <;:evirir ve biiyiiklenerek Allah'm emirlerine · baglamp bo
yun egmez. «Firavun erkam ile birlikte yiiz <;:evirdi.ll (Zariyat, 39). «Ba
§ma, bir fenahk (bir Slkmtl) gelince de uzun uzun yalvanr.ll ;Bir tek 
§ey i<;:ip uzun uzadtya istekte bulunur. Ayette ge<;:en ( ~r,n{>lcJU 
lafzt; uzun fakat anlam1 az olan sozler hakkmda kullamhr. Veciz ise 
bunun aksi olup laftz itibanyla az, delalet yoniiyle zengin olan soze 
verilen bir Slfattlr. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle bu
yurur: «insan bir stkmtlya dii§iince; ~ yan geiip yatt1g1, oturdugu veya 
ayakta bulundugu anlarda Bize yalvanp yakanr. Biz, stkmtlSim gide
rince de; kar§Ila§tlgl Slkmtldan otiirii Bize hi<;: yalvarmami§a doner.ll 
(Yunus, 12). 

52 - De ki: Sayet o, Allah katlndan gelmi~ ve siz de 
onu inkar etmi~seniz soyleyin bana; derin bir 91kmazda 
bulunati kimseden daha saplk kim vard1r? 

53 - Onun hak oldugunu anlay1ncaya . kadar ayetleri
.mizi onlara hem d1~ dunyada, hem de kendi ic;lerinde gos-
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terecegiz. Rabb1n1n her !}eye !}ah~d olmas1 yetmez mi? 
54- iyi bilin ki onlar, Rablanna kavu!]maktan !]iiphe

dedirler. Dikkat edin muhakkak ki Allah, her !}eyi <;epe<;ev
re ku~atand1r. 

Allah Teala bu ayet-i kerimelerde de §byle buyurur: Ey Muhammed, 
~u Kur'an'1 yalanlayan mii§riklere de ki: ((~ayet o, (Kur'an), Allah ka
tmdan gelmi§ siz de onu inkar etmi§seniz onu rasuliine indiren katm
da halinizi acaba nas1l goriiyorsunuz? Soyleyin bana; derin bir gikmaz
da (kiifiirde, inadda, haktan aynhkta ve hidayetten uzak bir yolcla) 
bulunan kimseden daha sap1k kim vard1r?» 

((Onun (Kur'an'm) hak (Allah katmdan indirilmi§ bir gerc;ek) ol
dugunu anlaymcaya kadar (onlara Kur'an'm Allah katmdan Rasulu 
(s.a.)ne indirilen bir gerc;ek olduguna delalet eden delillerimizi, huccet
lerimizi,) ayetlerimizi onlara hem dl§ diinyada gosterecegiz.» Bu ayet
ler, islam fiituhatl ve islam'm biitiin iklimlere ve diger dinlere iist\in 
gelmesidir. Miicahid, Hasan el-Basri ve Siiddi, «Onlara kendi ic;lerinde 
gosterilecek ayetler»i §Oyle ac;1klarlar: Bunlar Bedir olayt, Mekke'nin fet
hi ve Allah Teala'mn Muhammed ve ashabma yardlm ettigi, batlll ve 
taraftarlanm yalmz b1rakt1g1 onlarm ba§larma gelen benzer olaylardlr. 
Onlara ic; diinyalarmdan gosterilecek olan ayetlerden maksadln, insa
run miirekkeb oldugu ~eyler, insandaki maddeler, kan§Imlar ve garib 
durumlar ile hey'etlerin olmas1 da muhtemeldir. Nitekim yarat1c1 Al
lah Teala'mn hikmetine delalet eden te§rih ilminde bu geni§c;e anlatil
maktadir. Aynca bu ayetler; insanda yaratlh§mdan bulunan birbirine 
z1d giizellik, c;irkinlik ve benzeri huylarm, insamn kendi giic;, kuvvet ve 
kabiliyyetleri iistesinden gelemeyecegi giic;ler altmda kendi bedeninde 
tasarruf sahibi olmasl, sakmmasl ile bu giic;lerden kurtulamamasl ve 
onlan yenememesi de olabilir. 

( ... ) 
C<Rabbmm her §eye §ahid olmas1 yetmez mi?,, Kullanmn sozlerine 

ve i§lerine ·§ahid olarak Allah yeter. 0, Muhammed'in, Allah'tan getirip 
haber verdiklerinde dogru olduguna §ehadet etmektedir. Allah Teala 
ba§ka bir ayet-i kerimed·e de §byle buyurur: «Lakin Allah, sana indirdi
~ine §ahidlik eder ki; onu bilerek indirmi§tir. Melekler de §ahidlik eder
ler_,, (Nisa, 166). 

«iyi bilin ki onlar, Rablarma kavu§maktim (ve k1yametin kopaca
gmdan) §iiphed~dirler_,, Bu sebeple O'nu dU§iinmemekte, O'nun ic;in 
amel etmemekte ve O'ndan sakmmamaktad1rlar:- A.ksine klyametin kop
masi onlara gore bo§tur ve onemsenmeyecek bir §eydir: Halbuki o,· mut-

Tefsir, C: XIII; F. 444 



7074 !BN KES!R (Ctiz : 25 ; Sure : U 

laka meydana gelecektir. ibn Ebu Diinya der ki : Bize Ahmed ibn ib
rahim'in . .. Abdullah iJ:m Muhammed ibn Said'den rivayetine gore; 
Orner ibn Abdiilaziz minbere ~1km1§, Allah'a hamd ii senadan sonra 
§Oyle demi§ : Ey insanlar, ben hakk1mzda kendilligimden uydurdugum 
bir i§ ve durum i~in sizi toplami§ degilim. Fakat ben, §U gideceginiz du
rum hakkmda dii§iindiim ve anlad1m ki bu durumu (ahireti) dogrula
yan ahmaktlr, onu yalanlayan ise helak olmu§tur, deyip minberden in
mi§. Orner ibn Abdiilaziz'in : Onu dogrulayan ahmaktlr, soziiniin anla
mi §Udur: Elbette boylesi bir §ey i~in amel edilmez, ondan sakm1lmaz, 
ondan ~~kinilmez. Bununla birlikte ki§i onu dogruluyor, meydana ge
lecegine kesin olarak inamyor ama bu inanc1yla birlikte eglenmesinde, 
gafletinde, §ehvet ve giinahlarmda devam ediyorsa, bu takdirde o ah
maktlr. A.rap dilinde ahmagm anlam1 akh zay1f olan demektir. Onu ya
lanlayan ise helak olmu§tur, sozii ise a~1ktlr . En dogrusunu Allah bilir. 

Son olarak da Allah Teala her §eye kadir oldugunu, her §eyi ~epe
r;evre ku§atmi§ oldugunu, k1yametin O'nun katmda ve O'na kolay ol~ 
dugunu beyanla §oyle buyurur : «Dikkat edin, muhakkak ki Allah, her 
§eyi ~epe~evre ku§atandir.» Btitiin yarat1klar O'nun kahr u galebesi al
tmda, kudret elinde, ilmi ile ku§atllmi§ durumdadir. 0, biitiin bunlarda 
hiikmii ile tasarruf sahibidir. O'nun diledigi olur, dilemedigi ise olmaz. 

FUSSiLET SURESiNiN SONU 
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~iJRA SURESi 

(Mekke'de m1zil olmw~tur.) 

Rahman ve Rahim alan Allah'::. .. .~. ad1yla. 

1 -- Ha, Mim. 
2 '--- Ayn, Sin, Kaf. 
3 .:_ Aziz, Hakim alan Allah sana da, senden 6ncekile

re de i~te boyle vahyeder. 
4 - Goklerde alanlar da, yerde alanlar d.a O'nundur. 

0, Aliyy'dir, Azim'dir. 
5 - Nerede i~e g6kler·,tepelerinden <;atl~yacaklar. Me

lekler de Rablanru hamd ile tesbih ediyarlar; yeryiizunde 
bulunanlar ic;in O 'ndan bag1~lanma diliyorlar. iyi bilin ki 
Allah, muha:k:kak Gafur, Rahim oland1r. 

6 ·- O'ndan ba~ka veliler edinenlere gelince; Allah \n~ '. 
~ \ 
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lann uzerinde daima gozetleyicidir. Sen onlann uzerinde 
vekil degilsin. 

Surelerin ba§mdaki huruf-u mukattaa hakkmdaki bilgi daha once 
gec;mi§ti. Ancak ibn Cerir, burada hem garib hem de miinker bir haber 
rivayet eder ve der ki : Bize _Ahmed ibn Ziiheyr'in ... Ertat ibn Miinzir'
den rivayetine gore o, §oyle anlatlyor : Birisi ibn Abbas'a gelip -ibn Ab
bas'm yamnda Huzeyfe ibn Yemman da vardl- : Bana Allah Teala'nm 
«Ha, Mim.· Ayn, Sin, Kat.)) kavlinin tefsirini haber ver, demi§ti. ibn 
Abba~ ba§ml online egip o ki~iden yiiziinii c;evirdi. Adam soziinii te,krar
ladi, Ibn Abbas, ondan yiiz c;evirip hie; bir cevab vermedi ve soziinden 
ho§lanmadL Adam iic;iincii kere tekrarlad1gmda da bir cevab alamad1. 
Huzeyfe: Ben sana bunlan haber vereyim, onun nic;in ho§lanmad1gm1 
anlad1m, de yip §byle devam etti : Bu ayetler onun ailesinden Abdullah 
denilen - veya Abdullah- birisi hakkmda nazil oldu. Dogu nehirlerin
den bir nehrin yanma inmi§ti. Orada iki §ehir in§a olunmu§tU ve nehir 
iki §ehri birbirinden aymyordu. Allah Teala onlann hiikiimranllklan
mn zevaline, devlet ve siirelerinin kesilmesine izin verdigi zaman on-

. lardan birisinin iizerine bir ate§ gonderdi de o §ehir yanmi§ kapkara 
bir komiir gibi oldu. Sanki orada hie; bir §ey yoktu. Diger §ehir ise onun 
nas1l yak olduguna §a§Irarak sabah1 etti. Zira kendisi o giin bembeyaz 
bir durumdayd1. Nihayet orada her bir inad~1 zorba birikip bir araya 
geldi de, Allah Teala hem o §ehri ve hem de o §ehirdekileri yerin dibine 
batlrd1. i§te Allal) Teala'nm: <<Ha, Mim. Ayn, Sin, Kaf.n ayetlerinin an
lann budur. Yani Ha bunun Allah Teala'mn bir azimeti, bir hikmeti ve 
kazas1 olduguna, Ayn adaletine; Sin bunun mutlaka olacagma, Kat ise 
iki §ehir hakkmda bu olaym meydana geldigine delalet eder. 

Bundan daha da garibi Ebu Ya'la el-Mavsili'nin ibn Abbas'm Miis-· 
ned'inin ikinci k1smmda Ebu Zerr'den, o da Hz. Peygamber (s.a .)den 
§eklinde bir isnad ile rivayet et:r;ni§ oldugu hadistir. Fakat bu hadisin de 
isnad1 gerc;ekten zay1f ve kopuktur. Haf1z Ebu Ya'la der ki : Bize Ebu 
Talib Abdiilcebbar ibn As1m'm ... Ebu Muaviye'den rivayetine gore; o, 
§oyle anlatmi§ : OII)er ibn Hattab minbere c_;:1k1p : i~inizde Allah Rasulii 
(s.a .)niin «Ha, Mim. Ayn, Sin, Kaf.ll ayetlerini tefsir ettigini i§iten kim
se var m1? diye sormu§tu. ibn Abbas yerinden s1c_;:rayip : Ben, dedi ve 
§byle devam etti : «Ha, Mim)) Allah'm isimlerinden bir isimdir. Hz. Orner: 
Ya Ayn harfi? diye sordu da ibn Abbas : Bedir giinii arkalanm doniip 
kac;anlar o giiniin azab1m gormii§lerdir, anlammad1r, dedi. Hz. Omer'
in : Ya Sin harfi? sorusuna da ibn Abbas: Zulmedenler hangi c;evrili§le 
<;evrileceklerini bileceklerdir, anlannnad1r, dedi. Hz. Orner: Ya Kaf har
fi? dedi de ibn Abbas sustu._ Ebu Zerr kalk~p ibn Abbas'm soyledigi §e-
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kilde bu harfi a<;1klad1 ve: Ka.f; gokten insanlan kaplayacak bir mu
sibettir, dedi. 

«(intikammda) Aziz, (soz ve fiillerinde) Hakim olan Allah sana 
da, senden oncekilere de i§te boyle vahyeder.n Nas1l ki sana bu Kur'an'1 
indirmi§se aym §ekilde senden onceki peygamberlere de kitablan ve 
sahifeleri indirmi§tir. imam Malik -Allah ona rahmet eylesin-in :m
§am ibn Urve kanahyla ... Hz. Ai§e'den rivayetine gore Haris ibn Hi
§am Allah Ra.slllu (s.a.)ne: Ey Allah'm el<;isi, sana vahiy nas1l geliyor? 
diye sormu§ da, Allah Rasulu (s.a.) §byle buyurmu§: Bazan vahiy bana 
bir <;an sesi gibi gelir. Bu bana en zor ve §iddetli olamd1r. Benden ay
nldigmda vahyi ezberlemi§ olurum. Bazan da melek bana bir adam 
§eklinde gelir, benimle konu§ur, soyledigini ezberlerim. Hz. Ai§e der ki: 
Son derece soguk bir gunde Allah Rasulu (s.a.)ne vahyin indigini gar
dum. Vahiy getiren ondan aynld1gmda alm ter i<;inde kalmi§tl. Hadisi 
Buhari ve Muslim Sahih'lerinde tahric etmi§lerdir. Hadisin lafz1 Buha
ri'nindir. Taberani'nin Abdullah ibn imam Ahmed kanahyla ... Haris 
ibn Hi§am'dan rivayetine gore!?· Allah RasUlu (s.a.)ne: Sana vahiy na
si! iniyor? diye sormu§tu. Allah RasUlu (s.a.) §byle buyurdu: Bir <;an se
si gibi. Benden aynld1gmda, onun soyledigini ezberlemi§ olurdum. Bu 
bana en ag1r olamd1r. Bazan da bana melek gelir, kar§Imda (insan §ek
line girmi§ olarak) durur, benimle konu§ur, soyledigini ezberlerim. 
imam Ahmed der ki: Bize Kuteybe'nin , .. Abdullah ibn Amr'dan riva
yetine gore; o, §Oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.)ne: Ey Allah'm el<;i
si, vahyi hisseder misin? diye sormu§tum. Allah Rasulti (s.a.) §byle bu
yurdu: <;an sesleri i§itirim, hemen o anda susanm. Bana ka<; kere vahiy 
gelmi§se, ruhumun kabzolunacagm1 sanm1§1md1r. Hadisi sadece imam 
Ahmed rivayet etmi§tir. Biz, vahyin Allah Rasulti (s.a.) ne geli§ keyfiy
yetini Buhari ~erhi'nin ba§Irtda burada tel,ranna gerek b1rakmayacak 
§ekilde anlatmi§tik. Hamd ve minnet Allah'md1r. 

<<Goklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur.H Hepsi O'nun ku
lu ve miilkudtir. Hepsi O'nun kahr u galebesi ve tasarrufu altmdad1r. 
<<0, Aliyy'dir, Azim'dir.>~ «Yticelerin yucesidir O.n (Ra'd, 9), «Ve 0, 
Aliyy'dir, Kebir'dir.n _(Sebe', 23). Bu husustaki ayetler pek <;oktur. 

«Nerede ise gokler tepelerinden <;atlayacaklar.n ibn Abbas, Dahhak, 
Katade, Suddi ve Ka'b el-A.hbar goklerin, Allah'm azametinin korku
sundan neredeyse <;atlayacak hale geleceklerini soylemi§lerdir. «Melek
ler de Rablanm hamd ile tesbih ediyorlar; Yeryuztinde bulunanlar i<;in 
O'ndan bagi§lanma diliyorlar.H «Ar§'l ta§1yanlar ve <;evresinde bulu
nanlar Rablanm hamd ile tesbih ederler. O'na inamrlar ve mu'minlerin 
yarhganmasm1 isterler. Rabb1m1z, ilim ve rahmetle her§eyi ku§attm 
derler.n (Gafir, 7) «iyi bilin ki Allah, muhakkak Gafur, Rahim oland1r.>> 
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ayeti Allah Teala'nm GafU.r, Rahim oldugunu bildirmesi yanmda Allah'l 
ta'zimdir., 

ccO'ndan ba§ka veliler edinen (mii§rik) lere gelince; Allah, onlann 
iizerinde daima gozetleyicidir.n Onlarm amellerine §ahiddir. Amellerini 
saymaktad1r ve bu yiizden onlan en biiyiik ceza ile cezaland1racakt1r. 
Sen onlarm iizerinde vekil degilsin.n Sen, yalmzca bir uyanc1sm. Her. 
§eye vekil olan ise; Allah't1r. 
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7 - ~ehirlerin anas1n1 ve onun <;evresinde bulunanla
n uyarman ve hakkmda hi¢ bir ~iiphe bulunmayan o top
lanma giiniiyle korkutman i'<;in, sana boyle Arap<;a bir 
Kur'an. vahyettik. Bir fwka cennette, bir f1rka da ·<;1lg1n 
alevli cehennemdedir. 

8 ~ ~ayet Allah dileseydi, hepsini tek bir iimmet ya
pardL Ama 0, diledigini rahmetine sokar. Zalimler i<;in ne 
bir veli vard1r ne de bir yard1mcL 

Allah Teala bu ayet-i kerimelerde buyurur ki: ~ehirlerin anas1 olan 
Mekke'yi ve onun ~evresinde bulunan Dogu ve Batlda diger iilkeleri ve 
halklanm uyarman i~in sana boyle Arap~a okunan apa~1k bir kitab 
vahyettik. Mekke'ye ccUmmii'l~Kuran ad1 verilmesi, konuyla ilgili yer
lerde zikrolunan bir~ok delile dayamlarak diger iilkelerin en §ereflisi 
olmasmdand1r. Bu delillerin en veciz olanlarmdan birisi §Udur: 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu'l-Yeman'm ... Abdullah ibn Adiyy 
ibn Hamra'dan rivayetine gore; o, Allah Rasulii (s.a.)nii Mekke ~ar§l
smda Hazvera ( *) denilen yerde dururken §oyle buyurdugunu i§itmi§: 
Allah'a yemin ederim ki, §iiphesiz sen Allah'm arzmm en hay1rhs1 ve 
Allah'm arzmm A llah'a en sevimli olamsm. ~a yet senden zorla t;Ika-

( * j Hazvera Mekke'de bir yerin achdlr. Lugat bakmnndan kti~Uk tepe anlam1na ge

lir. Orada kti~tik bir tepe oldugundan bu ad verilmi§tir. (Arap~a ne§rin muhak

klklan) . 
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nlnu§ olmasayd1m ben kendiligimden <;:1kmazd1m. Tirmizi, Nesei ve ibn 
Mace'nin Zuhri kanallyla bu hadisi rivayetleri de boyledir. Tirmizi ha
disin hasen, sahih oldugunu sayler. «Toplanma gunuyle korkutman 
i<;:in ... » ayetinde kasdedilen gun, k1yamet gunu olup Allah Teala ilkle
ri ve sonlan bir yerde toplayacaktlr. 0 gun hakkmda ve meydana gele
ceginde hi<;: bir §Uphe yoktur ve o mutlaka meydana gelecektir. 

«Bir flrka cennette, bir f1rka da <;:Ilgm alevli cehennemdedir.» aye
ti Allah Teala'mn: «Sizi toplama gununde biraraya getirdigi gun, i§te 
o, kimin aldand1gmm ortaya <;:1kacag1 gundur.•> Ki cennetlikler, cehen
nemliklerin aldand1gm1 a<;:Ik<;:a gorsunler. (Tegabun, 9) Ve «0 gun; bu
tun insanlann toplanacag1 gundur ve o, gorulecek gundur. Biz o gunu, 
ancak belirli bir sureye kadar erteleriz. 0 gun gelince; Allah'm izni ol
madan kimse konu§amaz. Onlardan kimisi bedbaht, kimisi de bahtiyar
dir." (Hud, 103, 104, 105) kavilleri gibidir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ha~im ibn Kas1m'm... Abdullah ibn 
Amr (r.a.)dan rivayetine gore; o, §6yle anlatlyor: Allah Rasulu (s.a.) 
elinde iki kitab oldugu halde yamm1za <;Iktl ve: Bu iki kitabm ne oldu
gunu biliyor musunuz? diye sordu. Biz: ~ayet bize onun ne oldugunu 
haber vermez isen bilmiyoruz ey Allah'm Rasulu, dedik. Sa:g elindeki 
i~in: Bu, alemlerin Rabbmdan bir kitabd1r ki, i<;:inde cennetliklerin, 
babalarmm, kabilelerinin adlar1 vard1r. Sonra sonuncularma varmca
ya kadar toplanmi§tlr ki onlar arttmlmaz ve ebediyyen onlardan hi<;: bi-. 
risi eksiltilmez, buyurdu. Sol elindeki i<;:in ise: Bu kitab da cehennemlik
lerin isimlerinin, babalarmm ve kabilelerinin isimlerinin y!tz1ll oldugu 
kitabd1r. Sonuncularma varmcaya kadar burada toplanmi§lardir ki, on
lar arttmlmaz ve ebediyyen onlardan eksiltilmez, buyurdu. Allah Rasulu 
(s.a.)nun ashab1: Madem ki b'u i§ bitirilmi§tir o halde ni<;:in amel ede
cegiz? diye sordular, Allah RasulQ (s.a.) §byle buyurdu: Dogru olun ve 
dogruluga yakla§maya <;:all§m. ~uphesiz cenne.tlik olan ki§i, hangi ame
li i§lemi§ olursa olsun ameli cennetliklerin ameli ile hitama erer. Cehen
nemlik olan biri, hangi ameli i§lemi§ olursa olsun cehennem ameli ile 
noktalamr, buyurup eline i§aret etti ve elini kapad1. Sonra: Rabbm1z 
kullan ile ilgili i§i bitirmi§tir, buyurdu. Sag eline i§aret etti, bu elini 
..sallad1 ve: Bir flrka cennettedir, buyurdu. Sol elini sallad1 ve: Bir flrka 
da cehennemdedir, buyurdu. Tirmizi ve Nesei, hadisi Kuteybe kanally
la ... Abdullah ibn Amr'dan yukardaki gibi rivayet etmi§lerdir. Tirmizi 
hadisin hasen, sahih, garib oldugunu sayler. Begavi de. tefsirinde ha
disi Bi§r ibn Bekr kanallyla ... Abdullah ibn Amr'dan, o da Hz. Peygam
ber ( s.a.) den §eklinde bir isnad ile yukardakine benzer §ekilde vermi§
tir. bnda birtak1m fazlallklar vard1r ki; sonra Allah Rasulu (s.a.) bir 
f1rka cennette, bir f1rka da cehennemdedir ve bu, Allah Teala'nm ada
letindendir, buyurmu§tur. Hadisi ibn Ebu Hatim de babas1 kanahyla ... 
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Leys'den rivayetle zikreder. ibn Cerir ise Yunus kanahyla ... Sahabe'
den birisinden rivayetle hadisi zikretmi§tir. Yine ibn Ceri~'in Yunus 
kanahyla ... Abdullah ibn Amr'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: 
Dogrusu Allah Hz. Adem'i yarattlgmda onu bir torbay1 silkeler gibi sil
keleyerek biitiin ziirriyetini ondan ~1kard1. Onlar kurt~uklar misali ~lk
tllar. Onlardan iki avu~ ahp: Mutlu ve mutsuz, buyurdu. Sonra onlan 
attl, sonra tekrar iki avu~ alarak : Bir f1rka cennette, bir f1r!{a da ce
hennemdedir, buyurdu. Hadisin bu §ekilde mevkUf olarak rivayeti dog
ruya daha yakmd1r. En dogrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed - Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bize Abdiissa
med'in ... Ebu Nadra'dan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.)niin asha
bmdan Ebu Abdullah admdaki )Jirinin yanma arkada§lan ge~mi§ olsun 
ziyaretine gelmi§lerdi. 0 aghyordu. Seni aglatan nedir? Allah Rasulii 
(s.a.) sana: B1y1gm1 k1salt, sonra bana kavu§uncaya kadar o §ekilde 
muhafaza et, buyurmad1 m1? dediler de, o: Evet, Allah Rasulii boyle bu- . 
yurdu, deyip §oyle devarn etti: Fa~at ben Allah Rasulii (s.a.)nii: ~iiphe
siz Allah sag eliyle bir avu~, diger eliyle de bir avu~ avu~lay1p : ~unlar 

§Unun (cenneti kasdediyor) i~indir, §Unlar da §Unun (cehe:r.- •v ••~ ' kasd
ediyor) i~indir ve ald1rmam, buyurdugumi da i§it tim. Ben bilmiyorum 
ki bu iki a vu~tan hangisindeyim. Kader hakkmdaki hadisler sahihler
de, siinenlerde ve miisnedlerde ger~ekten pek ~oktur. Hz. Ali, ibn Mes'
ud, Hz. Ai§e ve kalabahk bir cemaatm hadisleri bu ciimledendir. 

~a yet Allah dileseydi hepsini ya hidayet iizere, veya sap1khk _ iize
re tek bir iimmet yapard1. Fakat Allah Teala onlan birbirlerinden fark
h derecelerde k1lm1§; dilediklerini hakka iletmi§, dilediklerini de saplk
hkta b1rakm1§tlr. Bu husustaki hikmet ve en yiice huccet, O'nundur. 
Ama 0, diledigini rahmetine sokar, zalimlerin ise hi~ bir dostu ve yar
d1mc1lan yoktur. ibn Cerir der ki: Bana Yunus'un ... ibn Huceyre'den 
rivayetine gore ona Hz. Milsa (a.s.)nm §oyle dedigi ula§ml§: Ey Rab
blm, §U yaratlklanm yarattm. Onlardan bir f1rkay1 cennette, diger bir 
f1rkay1 cehennemde k1ldm. Onlardan hepsini cennete koyaydm ya. Al
lah Teahl: Ey Musa, kolunu kald1r, buyurmus da Hz. Musa kolunu kal
dlrml§ ve: Kald1rd1m, demi§. Allah Teala: Kald1r, buyurmu§ ve Hz. Mil
sa da kolunu tamamen yukan kald1rm1§ ve: Ey Rabb1m, kald1rd1m, de
mi§. Allah Teala yine: Kald1r, buyurmu§. Hz. Musa : ic;inde hay1r bulun
mayandan ba§ka kolumu kald1rd1m, demi§. Allah Teala bunun iizeri
ne: i§te biitiin yarat1klanm1 bu §ekilde cennete koyanm. Kendilerinde 
hi~ bir hay1r olmayanlar miistesna, buyurmu§. 

----- ,i Z A H I ------

~ehirlerin anas1 Mekke-i Miikerreme'dir. Allah'm eski mabedi ile 
&eref kazanml§tll buras1. En son risalet in de burada ve c;evresinde ya-
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YJ.lmasmi dilemi§tir Hak Teala. Ktir'an'1 hikmetine mebni olarak Arap
~a inzal buyurmu§tur. Elbette ki ((Risaletini nereye verecegini en iyi 
Allah bilir. » ' 

Hadise ve olaylarda yaptlg1m1z mukayeselerle §artlarm ve zaruret
lerin otesine baktig1m1zda islam davasmm seyrettigi ~izgiyi ve elde et
tigi neticeyi izledigimizde ... Evet boyle bir baki§ a~1s1yla mes'elelere 
dikkat ettigimizde Allah'm yeryiiziiniin bu bolgesini, zaman hattmm 
bu noktasm1 biitiin be§eriyet ic;in gelen bu son risaletin merkezi olatak 
sec;mesindeki hikmetin baz1 yanlanm kavramam1z miimkiin, olur. Ni
tekim bu dinin aleme §amil oldugu daha Hk giinden apac;1k bir hal al
ffil§tl. 

811 son risaletin zuhuru esnasmda yeryiiziiniin ma'mur boliimii 
a§ag1 yukan dart imparatorluga parc;alanmi§ bul,muyordu. Avrupa'da. 
Asya'mn ve Afrika'nm bir kesiminde Roma imparatorlugu hakimdi. 
ikinci biiyiik imparatorluk da Asya ve Afrika'mn bir boliimiinde hii
kiimran olan iran'd1. Hindistan'da hiikiim-ferma olan Hind imparator
lugu ve dogudaki c;in imparatorlugu. Hind ve c;in imparatorlugu a§ag1 
yukan kendi ic;ine kapanmi§, gerek inanc;lan, gerekse siy8.si miinase
betleri bak1mmdan c;;evreyle · alakasm1 kesmi§ti. Bn yiizden Roma ve 
han imparatorlugu yeryiiziine hakim ve be§eri hayatta miiessir olan 
iki biiyiik devlet idi. · 

• I 

Ve Islam oncesi iki semavi din olan Hiristiyanhk ve Yahudilik en · 
sonunda bu iki imparatorlugun niifuzu altma girmi§ti. Gerc;ekte onlar 
bu iki devlete hakim degil, bu iki devlet onlara hakim olmu§tu. Bunlar
dan ayn olarak her iki dinde de bozukluklar ve sap1khklar ortaya <;Ik
ffil§tl. 

Yahudilik yer yer Romahlann penc;esine bir av olarak dii§iiyordu, 
yer yer iranhlarm bask1s1 altma giriyordu. Her haliikarda yeryiiziinde 
soziiniin gec;ecegi bir bolge mevcud degildi. En sonunda degi§ik sebep
lerden otiirii israilogullanna has ve onlardan ba§kasma kapah bir din 
haline geldi. Kendilerinin dl§mdaki kabile ve kavimleri kanatlan altl
na alan temayiilii kalmad1. 

H1ristiyanhk ise Roma devletinin golgesi altmda dogdu. 0 siralar
da Filistin, Suriye, M1s1r ve H1ristiyanllgm gizlice ya}'lld1g1 diger bol
gelere tamamen Romahlar hakimdi. Roma devleti bu yeni inanc1 son 
derece korkl:J,nc; sindirme metodlan ve vas1talanyla ezmek istedi. Bin
lerce insam en vah§i bic;imde oldiirdii. H1ristiyanhk Roma d~vletinin 
ta'kibatmdan ve bask1smdan korkarak gizlice yay1lmaya ba§ladl. Bir . 
siire sonra Roma'mn vah§et devri sona erdi. Roma imparatorlugu Hl
ristiyanhgl kabullenince bununla birlikte putperest Roma'nm biitiin 
mitolojileri ve efsaneleri H1ristiyan dinini sanverdi. Bunun yams1ra es
ki Yunan felsefesinin putperest zih niyeti H1ristiyanllga kan§tl. Art1k 
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H1ristiyanllk o eski semavi din olan H1ristiyanhk degil putperest dam
gasmi yemi§ bir H1ristiyanllktl. Bu sebeple de Roma devleti Hiristiyan
llga girmi§ degil, H1ristiyanhk Roma'ya girmi§ti. H1ristiyan inant;lan 
Roma'ya degil, Roma H1ristiyan inanc;.:larma hakim olmu§tu. Bunun 
yams1ra muhtelif H1ristiyan mezhepleri arasmdaki bogu§ma ve didi§
meler de dinin c;.:ehresini btisbtittin degi§tirdi. Nitekim bir sure sonra 
devletin de tarzm1 degi§tirecektir. Bundan sonra Roma'mn resmi dini 
di§mda bir gorti§ beyan eden, devletin ezici gticti altmda ezilecekti. Bti
tun bunlar gert;ek H1ristiyanllgm hakikatm1 tahriften ba§ka bir §eye 
sebep olmad1. . 

· Ve i§te bu s1ralarda islamiyet geldi. Geldi ve be§eriyeti dti§tiigii 
bu sap1khk ve infisahtan kurtarmak istedi. Yeryiiziiniin i'mar gormii§ 
btitiin bolgelerindeki kat1 cahiliyeti ve kor taassubu y1kmak istedi. Be
§eriyetin hayatma hiikmetmek ve insanhg1 Allah Teala'mn apaydmllk 
ve dosdogru yoluna gotiirmek istedi. Be§er hayatmdaki bu biiytik de
gi§ikligi gert;ekle§tirmek ic;.:in islamiyet'in hakim olmaktan ba§ka yapa
cagi bir §ey yoktu ... 

Elbette geli§mesine, yerytiztine hakim olan o gtinh.u h~Lparator

luklardan hit; birisinin SOZUniin gec;,:meyecegi bagiiDSlZ bir iilkede ba§
lamasl gerekirdi. Her §eyden once kendisine di§andan te'sir etmek is
teyen gtic;.:lerin bulunmas1 icabederdi. <;iinkti o, hem kendi yap1sma, 
hem de t;evresinin geli§mesine bizatihi hakim olmallyd1. Bu yiizden 
Arap Yanmadas1 ve §ehirlerin anas1 alan Mekke, onun c;.:evresinde yer 
alan bolgeler o giinkti §artlar ic;.:erisinde yeryiiztinde islam'm dogu§U 
ic;.:in en uygun vasatl te§kil ediyordu. Ba§mdan beri alem§timul bir sis
tern olarak geldigi nokta ic;.:in en elveri§li arazi idi. Zira buralarda mun
tazam hiiktimetler yoktu. Yanmaday1 biitiiniiyle hakimiyeti altma ala
cak gtit;lii birlikleri, polisi, jandarmas1, askeri ve kanunlanyla kitleleri 
hakimiyeti altmda boyun egdirecek bir devlet mekanizmas1 mevcud 
degildi. Halbuki yukanda ad1m zikrettigimiz dort imparatorlukta da 
durum boyleydi. 

Ote yandan Yanmaday1 biitiiniiyle hakimiyeti altma alnn§ bulu- . 
nan belli bir din de yoktu. Cahiliyet devrinin yozla§IDI§ inant;lan ve iba
detleriyle, putperestligin hakim oldugu Araplarm meleklerden, cinler
den, ylld1zlardan ve yontma ta§lardan miite§ekkil muhtelif tannlan 
vard1. Her ne kadar Ka'be'nin t;evresinde yer eden Kurey§ Kabilesinin 
inanc;.:lan, Yanmadanm her .yamna yaYiliDI§ idiyse de yeni gelen dinin 
kar§ISma dikilebilecek organize bir gtice sahip degildi. ~ayet Kurey§ 
ulularmm §ahsi menfaatlan ve ozel durumlan boyle icab ettirmesey
di, onlar da islam'm kar§Isma dikilmezlerdi. <;iinkii kendi inant;lanmn 
ne kadar sakat ve derme-c;.:atma oldugunu biliyorlard1. 

Yanmadauaki siyasi dtizene gelince c;.:ok kotiiydti. Bu durumda ye-
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ni bir din i<;in en uygun ortam mevcud bulunuyordu. Dogu§ anmdan 
itibaren kendi dl§mdan gelebilecek her tiirli.i tasalluttan uzak bir ze
mindi buras1. i!}te bu dagm1khk i<;erisinde yeni dogan dinin korunmas1 
i<;in Yanmadadaki i<;timai di.izenin dikkate §ayan bir degeri vard1. Bu
rada gec;erli olan, iptidai bir nizamd1. Bu nizamda a§iretlerin ozel bir 
yeri vard1. i§te Hz. Muhammed (s.a.) yeni davetini a<;1klad1g1 zaman 
Ha§im ogullan soyundan kendisini koruyan baz1 k1h<;lan yamnda bul
du. Bu iptidai nizam Hz. Muhammed'in daveti dogrultusunda bir mu
vazene kurma f1rsat1 da saghyordu. Zira onun dinine bagh olmamakla 
beraber diger kabileler Ha§im ogullarmm Hz. Muhammed'i himayesine 
alml§ olmalarmdan dolay1 ona sald1rmaya korkuyorlardl. Hatta bu du
rum islam davasmm ilk gi.inlerinde yakm akrabalarl bulunan diger 
mi.isli.iman azmhk i<;in de sozkonusuydu. Diger kabileler onlara bizzat 
hi.icum etmek yerine onlarm uslandmlmasm1 veya tekdir edilmesini 
bizzat kendi kabilelerine b1rak1yorlard1. Sadece koleler mi.isli.iman ol
duklan i<;in efendileri tarafmdan ta'zib edilmekteydiler. Bunun i<;indi 
zaten Hz. Ebubekir (r.a.)in bu koleleri satm ahp azad etmesi ve boy
Ieee i§kencelere ma'ruz kalmalanm onlemesi. Bu durumi.m yeni dogan 
din nokta-i nazarmdan ehemmiyeti elbette gozden uzak tutulamaz. 

Bunlarm yam s1ra Arap kavminin kendisine has bir §eref ve hay
siyet anlaYl§l vard1. Bu da yeni dogan dinin mi.ikellefiyeEerini yi.iklen
mek f<;in mecburi ihtiyac;larda~ idi. 

Bu §artlar altmda gori.ili.iyor ki, o gi.inki.i Arap Yanmadas1 yeni bir 
geli§menin derin tohumlanm ta§Iyordu. Gayb hazinesine haz1rlanan bir 
hareket ic;in gerekli hazn'hklan ve kadrolan yeti§tirmeye elveri§li bir 
ortam mevcud idi. Buralarda ya§ayan insanlar Bizans ve iran impa
ratorluklarmda yaptlklan gezintilerde insanhgm ortaya <;1kard1g1 bir
<;ok eserleri go.rmi.i§ ve mi.i§ahede etmi§lerdi. Bu seyahattan en onemli
leri ki§m gi.ineye, yazm da kuzeye yap1lan ve Kur'an-1 Kerim'in Kurey§ 
suresinde belirtilen seyahattl : «Kurey§ kabilesinin yaz ve ki§ yolculuk
larmda uzla§masi ve anla§masi saglanmi§tlr. Oyleyse kendilerini a<; 
iken doyuran ve korku ic;inde iken emniyet veren bu Ka'be'nin Rabbi
na kulluk etsinler.» Bunun yam s1ra bi.iyi.ik bir gorev ic;in sec;ilmi§ bu
Iunan yanmada sakinleri ic;erisinde c;ok geni§ tecrubelerle yeni bir me
deniyetin tohumlanm ta§lyan y1gmlarca elemanlar ortaya <;Ikmi§ bu
lunuyordu. i§te islam geldiginde bi.iti.in bu imkanlan kullandi. Bu bi
rikmi§ enerjileri yeni geli§melere yoneltti. Ve Allah islam anahtanyla 
a\!}lmaz hazinelerin kap1s1m onlara ac;tl. Oyle san1yoruz ki, Hz. Peygam
berin hayatmdaki ilk sahabe neslindeki bir<;ok bi.iyi.ik §ahsiyete sahip 
insanlarm bulunmasi, bu gayeye mebnidir. :Sunlar arasmda Hz. Ebu
bekir'i, Omer'i, Osman'I, Ali'yi, Hamza'yi; Abbas'1, Ebu Ubeyde'yi, Sa'd 
ibn Ebu Vakkas'I, Halid ibn Velid'i, Sa'd ibn Muaz'1, Ebu Eyyub el-An-
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sari'yi ve daha bunlar gibi pek c;ok ilk islam neslini sayabiliriz. Allah 
onlara, biitiin kilitli kap1lan a<;mi§ ve ilahi vazifeyi yiiklenmeleri ic;in 
biitiin imkanlan te'min etmi§tir. Onlar da bizzilt bu geli§me ic;in gerekli 
olan salih tohumu kendi biinyelerinde ta§JYOf idiler. 

Arap Yanmadasmdaki bu yeni . risalet vazifesinin ta§Imp korun
masi ic;in mevcud olan imkan ve bu yeni gelen risaletin c;evresine ha
kim olmasm1 saglayan §artlan burada tafsilath olarak anlatmam1z 
miimkiin degildir. Fakat §urasi muhakkak ki bu §artlar yeni gelen aki
denin be§igi olup, be§eriyeti kurtaran nizamm buradan yay1lmas1 ic;in 
bu yerlerin sec;ilmesindeki baz1 noktalan bize belirteGektir. Bizzat bu 
Ka'be'nin, risalet vazifesini ta§Iyan peygambere yurdluk etmi§ olma
smdaki ilahi hikmeti anlatmak c;ok uzun siirer. Ve bu ba§h ba§ma bir 
eser mevzuudur. Sadece burada insanlarm tecriibelerinin geli§mesi ve 
hayat kanunlarmm kavramlarm( miiteak1ben ortaya <;Ikan dii§iince ve 
fikirlerden bir k1sm1 ile Allah'm gizli h.izmetlerine i§~ret etmi§ olmannz 
katidir. 

i§te boylece bu Kur'an, §ehirlerin anasm1 ve c;evresinde bulunan
lan uyarmak iizere Arapc;a olarak inmi§tir. Yanmada sakinleri cahili
yetten <;1k1p biitiin samimiyetleriyle islamiyet'e girince ve kendilerini 
Allah Teala'ya teslim edince bu iman sancagm1 ta§Iml§ ve dogudan ba
tiya kadar iletrrii§tir. Bu sancagm i§areti dogrultusunda gelen yeni ni
zami ve risaleti biitiin be§eriyete takdim etmi§tir. Ve bunu ta§Iyan in
aanlar onu ta§Imaya en uygun giizide kimseler idi. Ve onlar boyle bir 
risaletin doguPJ geli§mesi ic;in en miisait yerde meydana <;1kmi§lard1~ 

l;liiphesiz ki Rasulullah (s.a.)m Arap Yanmadasm1 miisliimanla§tmn
caya kadar ya§amasi ve bir bilgiye binaen bu inane; ic;in be§ik olarak 
sec;ilen yeri tam olarak fethettikten sonra vefat etmesi tesadiif eseri 
degildir. Aym bilgi kaynag1 bu risalet vazifesinin biitiin yeryiiziine ak
tanlmasi ic;in en muvaf1k lisam da sec;mi§tir. Arap dili kemaline er
mi:{ ve bu daveti biitiin yeryiiziine aktaracak miikemmellige ula§mi§tl. 
l;layet bu dil; olii bir dil olsayd1 veya tabii olu§umu eksikliklerle dolu 
olsayd1 her §eyden once boyle bir davay1 ta§Iyacak giice eremezdi. Bu 
durumda Arap Yanmadasmu~ di§ma bu daveti aktarma imkamm bu
lamazdL Lisan da tipk1 yanmadamil yerlileri gibi, arap toplumu gibi, 
boyle kainat c;apmdaki biiyiik hadiseye en elveri§li noktaya gelmi§ bu-
lunuyordu. · 

Boylece goriiliiyor ki, bu risalet i<;in sec;ilen §artlar uzun bir zinci
rin halkalan gibi tam bir ahenk te§kil ediyor. Ara§tlrlCl bir zeka, gozii
nii nereye dikse orada Allah'm hikmetini goriiyor ve ilahi kelamm «Al
lah, risaletini nereye verecegini c;ok iyi bilir)) kavlinin dogrulugunu go
riiyor. 

<<~ehirlerin anas1 olan Mekke'de ve onun c;evresinde bulunanlan 
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---------·--------------------------------~--------------
uyarman ve hakkmda hie; bir §iiphe bulunmayan o toplanma giiniiyle . 
korkutman i<;in sana boyle arabc;a okunan bir kitab vahyettik. Bir flr
ka cennette, bir f1rka da <;1lgm alevli cehennemdedir.11 

Kur'fm-1 Kerim'de en c;ok tekn1r edilen ve en §iddetli ifadelerle 
belirtmm ihtar, toplanma giinii ile yap1lan ihtard1r. Yani mah§er gii
niiyle. 0 giinde Allah degi§ik zamanlarda ve muhtelif mekanlarda gel
mi§ gec;mi§ biitiin yaratlklanm birbirinden tefrik etmek ic;in toplar. 
<<Bir f1rka cennette, bir flrka da <;1lgm alevli cehennemdedir.H Herke
sin diinyadaki ameline ve yeryiiziindeki hareketlerine gore. 

«~ayet Allah dileseydi, hepsini tek bir iimmet yapard1. Ama 0, di
ledigini rahmetine sokar. Zalimlerin ise hie; bir dostu ve yard1mc1lan 
yoktur.l> 

Allah dilemi§ olsaydl insanlan bir ba§ka fltratta yarat1r ve hepsi
nin hareketlerini birle§tirir, varacaklan noktay1 ya cermet veya cehen
nem olmak iizere bir yerde toplardl. Ama Yiice Allah insanoglunu bir 
vazife ic;in yaratmi§tlr. Onu yeryiiziiniin halifesi yapmak ic;in halket
mi§tir. Bu hilafetin gereklerini de, kendi irade buyurdugu §ekilde orta
ya koymu§tur. Buna gore insanoglunun kendi cinsine has kabiliyetleri 
olmalld1r. Ve o, bu kabiliyetlerle meleklerden ve §eytanlardan aynlma
lldlr. Aym noktaya yonelen ve hep aym yap1ya sahip bulunan diger 
varllklardan farkll olarak bir grubun hidayete ve aydmhga, bir ba§ka 
grubun da delalete ve karanhga a<;1lmasm1 saglayacak istidatlan bulun
masiru istemi§tir~ Herkes bu be§er denilen varhgm olu§um tarzmda 
mevcud olan imkan ve ihtimaller dairesinde bu iki yoldan birisine gi
der. Ve neticede gittigi yolun kararla§tlnlm1~ bulunan sonuna vanr : 
«Bir f1rka cennette, bir flrka da <;1lgm alevli cehennemdedir.>l Boylece 
«0, diledigini rahmetine sokar. Zalimlerin ise hie; bir dostu ve· yardlm
Cllarl yoktur.H Bu, Allah'm bildigi bir hikmete mebnidir. Her iki flrka
mn da ak1betinin ne olacag1m en iyi 0 bilir. Azab1 m1, rahmeti mi hak 
ettiklerin:i 0 belirtir. 

Daha once baz1 kimselerin Allah'tan ba§ka dostlar edindikleri be
lirtilmi§ti. Ayet-i kerime burada «Zalimlerin ise hie; bir dostu ve yar
d1mc1lan yoktur.1J buyuruyor. Oyle ise onlann edindikleri dost13;_nn ne 
hakikati ne de varllg1 sozkonusudur. ~imdi de doniip onlara alayh bir 
ifadeyle soruyor; 

. «Yoksa onlar Allah'tan ba§kasm1 dostlar m1 edindiler?>> Bu alayll 
sorudan sonra yegi~me dostun Allah oldugunu ve O'nun tek kudret sa
hibi bulundugunu, bu kudretini oliileri diriltmekle gosterdigini belirti
yor ki; diriltme ameliyesi, e§siz kudretin en parlak tezahiiriiyle tecelli 
zemini buldugu yerdir: 

«Oysa dost ancak Allah'tlr. 0, oliileri diriltir, 0 her §eye kadirdir.>> 
(Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XIII, 88-94). 
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' . 
9- Yoksa 9'ndan b~ka veliler mi edindiler? I~te Al-

lah, O'dur veli. Oluleri 0 diriltir. Ve 0, her ~eye ka:dirdir. 
10 - ihtila.fa du~tugunuz herhangi bir ~eyde hiikum 

Allah'u1d1r. i.~te Rabb1m Allah budur. Ben, O'na tevekkul 
ettim ve yaln1z O'na . yon~ldim. 

11 - Goklerin ve yerin yaratan1, size kendinizden e~
ler yaratt1. Davarlardan da c;;iftler. Bu sfi.retle c;;ogalmanizi 
saghyor. O'nun benzeri hie; bir ~ey yoktur. Ve 0, Semi'dir, 
Basir'dir. 

12 - GOklerin ve yerin anahtarlan O'nundur. Diledi
ginin nzk1n1 genif,?letir ve'k1sar. M\1hakkak ki 0, her ~eyi 
bilendir. 

Allah Teala, 'zatl d1§mda ilahlar edinen mii§rikleri reddederek iba
detin gerekli oldugu gerc;ek dostun sadece kendisi oldugunu haber ve
rir. ~iiphesiz 0, oliileri diriltmeye kadirdir ve O'nun her §eye giicii ye
ter. 

«ihtHata dii§tiigiiniiz herhangi bir §eyde hiikiim Allah'md1r.n i§
lerden hangisinde ihtilafa dii§mii§ olursamz olun elbette onun hakkm
daki hiikiim Allah'a aittir. Kitabl, peygamberinin siinneti ile onda ye
gane Hakim O'dur.n «Eger bir §eyde c;eki§irseniz onun hallini Allah'a 
ve rasuliine b1rakm.n (Nisa, 59) . «i§te (her §ey hakkmda yegane Ha
kim olan) Rabb1m Allah budur. Ben O'na tevekkiil ettim ve (biitiin i§
lerimde) yalmz O'na yoneldim.n «Goklerin ve yerin (ve ikisinin aras.m 
dakilerin) yaratam, size kendi (cinsi)nizden, (kendi §eklinizde tarafm
dan bir nimet ve lutuf olarak) e§ler yarattL» Kendi cinsinizden erkek-
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ler ve di§iler halketti. «Davarlardan d9. 9iftler)> sizin i9in sekiz 9ift ya
ratti. «Bu suretle 9ogalmamz1 sagllyor.:> Bu nitelikteki yaratllmamzda 
sizi bir yaratmadan sonra diger bir yaratma, bir nesilden sonra diger 
oir nesil olmak iizere insa~nlardan ve hayvanlardan di§iler ve erkekler 
olarak yaratmaya devam etmektedir. Begavi -Allah ana rahmet ey- , 
!esin- <cBu suretle 9ogalmamz1 sagllyor.n k1smma: Sizi rahimlerde ya
ratmaktadir, ilavesini getirir. Bu yaratmanm karmlarda oldugu da 
soylenmi§tir. Bu §ekildeki bir yaratma ile 90galmamz1 sagllyor, §eklin
de bir a91klama da getirilmi§tir. Miicahid ise bu 9ogalmamn, insanlar 
ve hayvanlarda nesil be nesil devam ettirildigi ifadesini ilave eder. 

<<Onun (biitun bu 9iftleri yaratamn) benzeri hi9 bir §ey yoktur.l> 
Zira 0, hi9 bir benzeri olmayan Ferd, Samed'dir. ccVe 0, Semi'dir, Ba~ 
sir 'dir.>> 

c< Goklerin ve yerin anahtarlan O'nundur.n ayetinin tefsiri daha on
r,e Zumer suresinde ge9mi§ti. Ozet olarak soylemek gerekirse 0, butun 
IJunlarda (goklerde ve yerde) yegane tasarruf sahibi Hakim'dir. <cDile
:liginin nzk1m geni§letir, (diledigine nzk1 geni§letir) ve (diledigine de) 
\usar. Hikmet ve en mukemmel adalet O'nundur. <cMuhakkak ki 0, her 
seyi bilendir.>> 

13 - Dine bagh kahn ve onda tefrikaya dii~meyin, di
ye dinden Nuh'a buyurdugunu, size de te~ri' buyurdu. Sa
na vahyettigimizi ve ibrahim'e, Musa'ya, isa'ya buyurdu
gumuzu. Kendilerini <;:ag1rd1g1n bu ~ey; mii~riklere ag1r 
geldi. Allah, diledigini kendisine se<;:er. Kendisine yoneleni 
de hidayete iletir. 

14 - Onlar, kentdilerine ilim geldikten sonra aralann
daki ihtiras yiiziinden aynhgp._ ~u~tiiler . Sayet belirli bir 

- \#ef;i~, C : XIII ; :· F , 4f5 
; . ). 
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sure i9in Rabb1ndan bir soz ge9mi1? olmasayd1, aralannda 
hukum verilirdi. Onlardan sonra kitaba varis k1hnanlar 
da onda;n mutlak bir §ii.phe ve tereddud i9indedirler. 

Allah T
1
eala bu ummete: ((Dinden Nuh'a buyurdugunu size de te§

ri' buytJtdu.» buyurarak Hz. Adem'den sonra rasullerin ilki Hz. Nuh 
(as.) ve -sonunculan Hz. Muhammed (s.a.)i zikredip sonra da bunlar 
arasmdaki Ulu'l-Azm peygamberlerden Hz. ibrahim, Hz. Musa ve Hz. 
Meryem Oglu isa'YI anar. Bu ayet-i kerime, be§ buyiik peygamberin zik
rini i~ine almaktadtr. Ahzab suresindeki: «Hani: Biz, peygamberlerden 
soz almt§tlk. Senden de, Nuh'tan da, lbrahim'den de, Musa'dan da, 
Meryern Oglu isa'dan da.» (Ahzab, 7) ayeti de aymdtr. Butun peygam
berlerin getirmi§ oldugu din ise, tek ve. ortag1 olmayan Allah'a ibadet
tir. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Senden once gonderdigimiz her 
peygambere: Benden ba§ka tann yoktur. Bana kulluk edin, diye vah
yetmi§izdir.» (Enbiya, 25) buyrulurken, bir hadiste de: Biz peygamber
ler toplulugu baba bir, ·ana ayn karde§leriz. ·ninimiz birdir, buyurul
maktadtr. Yani her ne kadar §eriatleri ve metodlan farkll da olsa onlar 
arasmdaki mii§terek olan, ktstm tek ve ortag1 olmayan Allah'aibadettir. 
Nitekim ba§ka bir ayet.:i ker1me'de: <<Sizden her biriniz i~in bir yol, bir 
§eriat ktldtk.» (Maide, 48) buyrulurken Allah Teala burada da §6yle 
buyurmaktadtr : «Dine bagh kalm ve onda tefrikaya dU.§meyin.» Allah 
Teala butun peygamberlere toplanmay1, birle§meyi, unsiyyeti, cemaat1 
tavsiye buyurmu§ ve onlaFI par~alanmaktan, ihtilattan men'etmi§tir. 

« (EY.. Muhammed), kendilerini ~agudtgm bu §ey; (tevhid) mii§rik-
lere ag1r geldi (de onlar .inkar ettiler) . Allah, diledigini kendisine se~er . 

Kendisine yoneleni de hidayete iletir.» .Mti.stehak olana hidayeti takdir 
buyuran, saptkhgt ·olgunlllk yoluna tercih edene de saptkllgi yazan 
O'dur. «Onlar, kendilerine ilim geldikten sohra aralarmdaki ihtiras yu
zunden aynllga dii§tiiler.» Onlara ger~egin ula§masmdan ve aleyhlerin
de huccetin konulmasmdan s.onra hakka kar§I muhalefetleri ve kendile
rini bu muhalefete iten, ancak onlarm azgmllg1, inadlan ve ztdla§ma
landtr. «~ayet belirli bir sure i~in Rabbmdan bir soz ge~mi§ olmasaydt 
(kullarm hesabmm ahiret g~nunde goriilmek uzere geciktirilmesine da

·ir Allah'm ge~mi§ sozu bulunmasayd1); aralannda hukum verilir (ve 
onlara dunyada iken ~abucak azab edilirler)di. Onlardan (ger~egi ya
lanlayan o ilk nesilden) sonra kitaba varis k1lmanlar da ondan mut-

. lak bir §Uphe ve tereddud i<;indedirler.'' Onlar, kendi i§leri hakkmda ke

. sin bilgiye sahip degillerdir. Onlar tlelilsiz, burhanstz olarak seleflerinin 
ve ba.balanmn taklit~ileridir. Onlar i§lerinde bir §a§kmllk, tereddut ve 
derVJ. bir . ayrtllk i~inded.irler~ · 
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15- Su ha1de sen bunun ic;in davet et ve emrolundu
gun ~ekilde dosd6gru pir istiJkamet tuttur. Onlann heves
lerine uyma. Ve de ki: Ben Allah'1n indirdigi kitaba inan
dlni ve aran1zda adalet etme'kle e:rhrolundum. Allah bizim 
de Rabbrm1z, sizin de Rabb1n1zd1r. Bizim i~ledi!klerimiz 'bi
ze, sizin i~leclikl~riniz sizedir. Bizimle siz~n araruzda tart!· 
~1lacak hie; bir ~ey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar 
ve donii~ de O'nadlr. 

Bu ayet-i kerime on. miistakil hiikmii ic;ermektedir ki bunlardan 
her bireri bir oncekinden aynd1r :ve ba§h ba§ma bir hiikiimdiir. B\1 ayet-i 
kerime'nin Ayet el-Kiirsi di§mda bir benzeri olm~digmi soylerler. Zira 
Ayet el-Kiirsi de bu ayet-i kerime gibi on ayn boliimii ic;ermektedir. 

«~u halde sen bumin ic;in davet et.JJ Senden , onceki §eriat sahibi 
Ulii'l-Azm ·ve diger peygamberler gibi §eriatlarma tabi olunan biiyuk 
§eriat sahipleri peyga:qiberlere tavsiye etmi§ oldugumuz ve sana da vah-
yetmi§ oldugumuz dine ·c;agir. insanlan O'na davet et. . 

«Ve emrolundugun §ekilde dosdogru bir istikamet tut~!l!.ll Sen ve 
sana tabi olanlar, Allah'm emrettigi §ekilde Allah'a ibadet ftzere dos
dogru olun. 

« (ihtilat edip, uydurmu§ ·olduklan hususlarda ve putlara tapmma-
larmda mii§riklere ve) onlarm heveslerine uyma.JJ · 

«Ve de ki: Ben Allah'Jll indirdigi kitaba inand1m.ll Gokten peygam
berlere ·indirilmi§ kitablarm hepsini tasdik ettim. Onlardan hie; birinr 
digerinden aYJ.rmaYJ.z. 

« (Allah'IDr bana emrettigi §ekilcte' aramzda verecegim hiikiimlerim-
de) adalet etmekle . emrolundum.ll · · 

«Allah bizim de Rabbimiz, sizin de P.;:.bbmizdir.ll o, yegane ma'
bud'dur ,ve O'ndan ba§ka ilah yoktur. Biz bunu kendi istegimizle ikrar 
ediyoruz. :aer ne kadar siz · kendi irade ve ihtiyanmzla bunu yaprmyor
samz bi'le alemlerde ol~mlar kendi istekleriyle ve ihtiyarlan ile O'na 
secde etmektedirler. · . 
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«Bizim I§ledigimiz bize, sizin i§ledikleriniz sizedir.>> Bizler sizden 
uzak ve ayny1z. «~ayet seni yalanlarlarsa: Benim yapt1g1m bana, sizin 
yaptigm1z sizedir. Siz, benim yaptlgimdan uzaksm1z, ben de sizin yap
tigm~zdan uzag1m, de.» (Yunus, 41). 

«Bizimle sizin aramzda tartl§Ilacak hie; bir §ey yoktur.>> Miicahid 
ayetteki «huccet»i, husumet ve tarti§ma ile tefsir ediyor. Siiddi de der 
ki: Bu, kill<; ayetinin niizUliinden oncedir. Siiddi'nin bu ac;Iklamasl dog
rudur. Zira bu ayetA kerime Mekke'de nazil olmu§tur. K1lic; ayeti ise 
hicretten sonrad1r. 

Allah (k1yamet giinii) hepimizi bir araya toplar. ((De ki: Rabb1m1z, 
aram1z1 birle§tirir, sonra da aram1zda hak ile hiikmeder. Fettah, Alim 
O'dur.» (Sebe', 26). 

(( (Hesab giinii) donii§ de O'nad1r. >J 

16 - Kabul ettikten sonra Allah'1n dini hakik1nda tar
tl~maya giri~enlerin delilleri Rablan katlnda bo~tur. On
lahn uzerine hem bir gazab, hem de ~iddetli bir azab var
dlr. · 

17 - Allah O'dur ki, kitab1 ve mizan1 haJk ile indirmi~
tir. Ne bilirsin, belki de o saat yallnndlr. 

18 - Buna inanmayanlar onun c;abucak gelmesini is
terler. iman edenler ise: ondan korku ile titrerler ve onun 
hak oldugunu bilirler. iyi bilin ki k1yamet gunu hakk1nda 
tartl~anlar derin bir sap1kllk ic;indedirler. 

Allah Teala, iman edenleri, Allah'm yolundan c;evirenleri tehdidle 
buyuruyor ki: «Kabul ettikten sonra Allah'm dini hakkmda tarti§ma
ya giri§enlerin; (Allah'a ve Rasuliine icabet etmi§ mii'minlerle onlan 
girmi§ olduklan hidayet yolundan c;evirmek iizere tarti§anlarm) delil-
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leri Rablan katmda bo§tur, (batlld1r). Onlann uzerine hem (Allah'
tan) bir gazab, hem de (k1yamet gunu) §iddetli bir azab vard1r.n ibn 
Abbas ve Mucahid derler ki: inananlarm Allah ve Rasuliine icabet et
melerinden sonra mii§rikler, onlan hidayetten ~evirmek i~in mucadele 
ettiler ve onlarm yeniden cahiliyyete donmelerini arzulad1lar. 

Katade der ki : Bunlar yahudi ve h1ristiyanlard1r. inananlara: Bi
zim dini~iz sizin dininizden daha hay1rhd1r. Bizim peygamberimiz si
zinkinden oncedir ve biz sizlerden daha hay1rhy1z, Allah'a daha lay1g1z 
dediler ki, elbette onlar bu hususta yalan soylemi§lerdir. 

«Allah O'dur ki, kitab1 hak ile indirmi§tir.» ayetinde, Allah kahn
dan peygamberlere indirilen kitablar kasdedilmektedir. Yine ayette 
zikredilen mizan ise adalet ve insafd1r. Bu a~1klama Mucahid ve Kata
de'nin olup buna gore ayet-i kerime, Allah Teala'nm §U kavillerine ben
zemektedir : <<Andolsun ki Biz, peygamberlerimizi apa~1k delillerle gon
derdik ve insanlann dogru hareket etmeleri ic;in kitab ve ol~u indirdik.n 
(Hadid, 25), «Gbgu yukseltmi§, tartlY! koymu§tur. Art1k tartlda teca
vuz etmeyin. Tartly1 dogru yapm, tart1y1 eksik tutmaym.>> (Rahman, 
7-9)' 

«Ne bilirsin, belki de o saat (k1yamet) yakmd1r.>> ayeti hem. ahiret 
i~in amele te§viki, hem ondan korkutmay1 ve hem de diinyaya kar§l 
zahid davranmaya te§viki ic;ermektedir. «Buna inanmayanlar onun c;a
bucak gelmesini isterler .>> ve : «Dogru sozliiler iseniz, bu vaad ne zaman
dir?n (Sebe', 29) derler ~i, onlarm boyle demeleri, k1yameti yalanlama
lan, uzak gormeleri, kufur ve inadlan yuzundendir. «iman edenler ise, 
ondan (meydana gelmesinden) korku ile titrerler ve onun l:ak oldugu
nu (mutlaka meydana gelecegini) bilirler. (Onlar k1yamete hazirllkh
dirlar ve onun i~in amel edenlerdir.) n Sahih'lerde, hasen hadis mecmu
alarmda, Sunen ve Musned'lerde tevatur derecesine ula§an ka.nallardan 
rivayet edilen bir hadisin bir k1smma gore Allah Rasulu (s.a.) seferle
rinden birinde iken birisi yuksek bir sesle nida edip : Ey Muhammed, di
ye seslenmi§, Hz. Peygamber onun sesine benzer bir sesle: Buyur, de
mi§ti. Adam: K1yamet ne zamand1r? diye sordu. Allah Rasulii (s.a.): 
Yaz1klar olsun sana. 0, mutlaka meydana gelecektir. Onun i~in . ne ha
Zlrhk yaptm? buyurdu. Adam: Allah ve RasUlunun sevgisi, diye cevab 
verdi. Bunun uzerine Hz. Peygamber : Sen sevdig.inle berabersin, buyur
du. Hadisteki «Ki§i sevdigi ile beraberdir.» k1srin, hie; §Uphesiz tevatur 
derecesindedir. Allah Rasulu (s.a .) a kimseye k1yametin vaktini bildir
memi§, sadece onun ic;in haz1rhk yapmasm1 emretmekle yetinmi§tir. 

«iyi bilin k1 k1yamet gunu hakkmda tartl§anlar, (meydana gelme
si konusunda tartl§arak meydana gelecegini kabul etmeyenler), derin 
bir sap1khk (apa~1k bir bilgisizlik ic;indedirler. Zira gokleri ve yeri ya-
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' ratan elbette oliileri diriltmeye de . kadirdir. ilkin yarat.Ip sonra onu 
iade e~en O'dur. Bu, O'nun i~in pek kolayd1vi (Rum, 27). 
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®~\ 
19 - Allah, kullanna <;ok liitufkarchr. Diledigini nzik

landinr. O'dur Kavi, Aziz. 
20 :.._Kim, ahiret ekinini isterse onun ekinini arttinnz. 

· Kim de dii.nya ekinini isterse ona da bundan veririz. An
cak onun ahirette bir nasibi yoktur. 

21- Yoksa Allah'1n izin vermedigi bir §eyi, dinde on- . 
lara $eriat kllacak ortaklan m1 var? Sayet kesin s6z bulun
mayacak olsaych aralannda derhal hukiim verilirdi. Dog

>:\USU zaJimlere elim bit azab vard1r. 
., 22- Goreceksin ki; zaJimler yaptiklan §eyler ba§lan- ' 

na gelirken korkudan titrerler. iman edip s.alih amel i§le
yenler ise cennet bahyelerindedirler. Rablann1n katinda 
orilara diledikleri vard1r. bte bu; buyiik.lutfun kendisidir. 

Allah Teala, yarattklarma olan lutfunu haber veriyor. Hi~ kimseyi 
unutmaks1zm sonunculanna varmcaya ka.dar onlan nzikli:mdirmakta
dir. iyi ve giinahkar onun nziklandirmasmda e§ittir. ·Nitekim ba§ka bir 
ayet-i kerime'de de.: «Yeryiiziinde yiiriiyen hi~ bir canli yoktur ki, nzk1 
Allah'a ait olmasm. Onlarm durup dinlenecek ve saklanacak yerlerini 

~ilt 

de 
bel 
let 
aci 
eki 
me 
All 

diiJ 
olu 
ve1 
ya1 
§e~ 
SIZ 

dal 
tel1 
ve1 
ola 
geJ 
bw 
en] 
ki 
(is 
ibl 
Bu 
On 
biJJ 

lao 
do 
lat 
deJ 

~~ , 
ve 
kif 
ne 
~ 

ed 
se 



11 

ftra, 19-22 ) HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIR! 7095 

de 0 bilir. Hepsi apa<;Ik kitabdad1r.» (Hud, 6) buyurmaktad1r ki bunun 
benzerleri pek goktur. «Diledigini nz1klandmr.» Diledigine nzk1 geni§
letir. <<O'dur Kavi (kuvvetli olan da), Aziz (olan da) .» O'nu hi<; bir §ey 
aciz b1rakamaz. <<Kim, ahiret ekinini (ahiret amelini) 'isterse; onun 
ekinini arttmnz.» Onu giiglendirir, yaptlg1 i§te· ona yard1mc1 olur, geli§
mesini ve gogalmasm1 artmnz. Bir iyiligi on katmdan yedi yiiz katma, 
Allah'm diledigi kadar katlara yiikselterek miikafatlandmnz. Kim de 
diinya ekinini isterse; kimin gah§mas1 diinyadan bir §ey elde etmek igin 
olursa ve· kimin ahiret i~in hi<; bir di.i§iincesi olmazsa ona da bundan 
veririz. Allah Teala onu ahiretten mahrum eder. ~ayet dilerse ona diin
yaYl verir, dilemez ise o ki§i ne diinyaYI, ne de ahireti kazanabilir. Bu 
§ekilde ve bu niyyetle gali§an kimse ancak diinyada ve ahirette kazang
SIZ bir ah§-veri§ yapml§ olur. «Kim de diinya ekinini isterse, ona da bun
dan veririz.» ayet-i kerime'si isra suresindeki: «'Kim gegici diinyaYl is
terse, onun igin oradan diledigimiz kadar, diledigimiz kimseye hemen 
veririz. ·sonra omin i<;in cehennemi haz1rlanz. Kotiilenmi§ ve kovulmu§ 
olarak oraya girer. Kim de ahireti isterse ve onun i<;in inanmi§ olarak 
gerekli gabay1 gosterirse; i§te onlarm ~a'yi §iikr~ ciegerdir. Her birine, 
bunlara da, onlara da Rabbmm nimetinden ula§hnriz. Rabbmm nimeti 
engellenmi§ degildir. Bak, nas1l onlan birbirlerine iistiin klld1k? Elbette 
ki ahiret; derP,Celer bak1mmdan da biiyiikti.ir, i.istiinliik bakniltndan da.» 
(isra, 18-21) ayeti ile kay1tlanm1§tlr. Sevri'nin Mugire kanahyla ... Ubeyy 
ibn Ka'b'dan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §6yle b';Iyurmu§tur: 
Bu iimmet yiicelme, yard1q1, yeryiiziinii ele gegirme ile miijdelenmi§tir. 
Onlardan her klm ahiret amelini diinya igin i§le.rse, onun ahirette hi<; 
bir nasibi yoktur. 

«Yoksa i\llah'ui, izin vermedigi bir §eyi, dinden, onlara §eriat kl
lacak ortaklan rm var?» Onlar Allah'm kanun olarak koymu§ oldtigu 
dosdogru dine uymamakta; aksine insanlardan ve cinlerd~n §eytan
larm onlara me§ru' k1ld1klarma uymaktad1rlar. insanlardan ve cinler-· 
den §eytanlan, onlara be§ defa dogurmu§ (be§incisi di§i olan) deveyi, 
adak devesini, on batln dogurmu§ veya yedi batm ikiz dogurmu§ de
veyi, on batln dolleyen erkek deveyi haram kilmi§, oliiyii, kam, kuman 
ve benzeri sap1khklan, batll bilgisizlikleri helal kilmi§tlr. Onlar helal 
kllmaYl, haram kllmayl, batll ibadetleri ve bozuk sozleri cahiliyyet do
nemlerinde uydurmu§lardL S.ahih bir hadiste sabit oldugu iizere Allah 
Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Amr ibn Liihayy ibn Kamea'y1 ce
hennemde bag1rsagm1 siiriiklerken gordiim. Qiinkii adak devesini haram 
sayma adetini koyanlarm ilki odur. Bu adam Huzaa hakimlerinden bi
risiydi. Bu i§leri yapari.latm ilki odur. Kurey§'i putlara tapmmaya sevk
eden de o idi. Allah ona la'net etsin ve onun yiiziinii girkinle§tirsin. Bu 
sebepledir ki Allah Teala §6yle buyurur : «~ayet kesin soz }Julunmaya-
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cak olsayd1 (ahiret gunune birakilmalarma dair soz ge<;memi§ olsayd~); 
elbette aralannda derhal hukum verilir (<;abucak azablandmllrlar) 
idi. Dogrusu zalimlere ( cehemiemde §iddetli ve) elim bir aza_b vard1r 
(ve oras1 ne kotii vanlacak yerdir, k1yamet arsalarmda) goreceksin ki, 
zaJimler, yaphklan §eyler ba§larma gelirken korkudan titrerler.» Onla
rm korktuklan §ey mutlaka ba§larma gelecektir. Allah'a donecekleri 
gunde onlar bu korku i<;indedirler. «iman edip salih amel i§leyenler ise 
cennet bah<;elerindedirler. Rablarmm katmda onlara diledikleri var
dir.n Bunlar nerede, digerleri nerede: Birincileri k1yamet arsalannda 
zulumleri sebebiyle mustehak olduklan zillet, horluk ve korku i<;inde
ler; digerleri cennet bah<;elerinde, diledikleri yiyecekler, i<;ecekler, gi
yecekler, meskenler, manzaralar, e§ler ve hi<; bir gozun gormedigi, hi~ 
bir kulagm i§itmedigi, hi<; bir be§er kalbine gelmeyen lezzetler i<;inde
dirler. Hasan ibn Arafe der ki: Bize Orner ibn Abdurrahman'm ... Ebu 
Taybe'den rivayetine gore o, §6yle demi§tir: Cennetliklerden herhangi 
bir §ey i<;mek uzere toplananlarm uzerine bir bulut gelip onla,n golge
lendirir ve: Size ne yagdlraJim? diye sorar. 0 topluluktan herhangi bi
risi ne isterse hemen onlara yagdmr. Hatta onlardan birisi: Bize taze
ler; gen<; k1zlar yagd1r, bile diyecektir. Bu haberi ibn Cerir de Hasan 
ibn Arafe'den rivayet etmi§tir. Bu sebepledir ki Allah Teala: ((i§te bu; 
buyuk lutfun (en buyuk kazancm, umumi §iimullu ve ·herkesi i<;ine ala.,. 
cak tastamam nimetin) kendisidir» buyurmu§tur. 

23 - i~te Allah'1n iman edip salih ameller i~leyen kul
lanna mujdeledigi budur. De ki: Ben, sizden buna kar~1hk; 
alkrabahkta sevgiden b~ka bir ucret istemem. Kim bir iyi
lik kazan1rsa, Biz .on un iyiligini artt1nnz. Muhakkak ki Al
lah Gaffi.r'dur, Sekfi.r'dur. 

24 -'---- Yo;ksa onlar, Allah' a kar~1 yalan uydurdu mu 
derler? .t\.iiah; dilerse senin kalbini mfrhurler, batlh yok 
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eder, sozleriyle halcln yerine getirir. Muhaklkalk lki 0, go
guslerin ozunu bilendir. 

Allah Teala inanan ve salih ameller i§leyen kullan i~in cennet bah
~elerini zikrettikten soma: «i§te Allah'm iman edip salih ameller i§le
yen kullarma miijdeledigi budur.)> buyurmaktadir ki, §iiphesiz bunlar 
Allah'm miijdesi ile mutlaka meydana gelip ger~ekle§ecektir. 

((De ki : Ben, sizden buna kar§Illk; akraballkta sevgiden ba§ka bir 
iicret istemem.)) ayetinde §Oyle buyruluyor: Ey Muhammed, Kurey§ ka
firlerinden §U mii§riklere de ki: Size olan §U teblig ve nasihatime kar§I
llk sizden bana vereceginiz bir mal istemiyorum. .3izden tek istedigim, 
kotuliigiiniizii benden uzak tutmamz, Rabb1mm risaletini teblig etme
me miisaade etmenizdir. :;;ayet bana yard1m etmiyorsamz, hi~ olmaz
sa aram1zdaki akraballk bagma sayg1 gostererek bana eziyet etmeyin. 
Buhari der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar'm ... Tavus'tan rivayetine 
gore ibn Abbas'a: ((Ben, sizden buna kar§Illk; akraballkta sevgiden ba§
ka bir iicret istemem.); ayeti sorulmu§tU. Said ibn Ciibeyr: Muhammed 
ailesinin akraballg1, diye cevab verdi. ibn Abbas dedi ki: Acele ettin. 
Kurey§ kabilesinden hi~ bir aile yoktur ki Hz. Peygamber ile akraballg1 
olmasm. Ayette kasdedilen mana §Udur: Ben sizden buna kar§lllk; ara
mlzdaki akraballga sayg1 gostermenizden, s1la-i rahmde bulunmamz
dan ba;;ka bir iicret istemem. Haberi sadece Buhari rivayet etmi§tir. 
imam Ahmed de Yahya el-Kattan kanallyla :;;u'be'den bu haberi riva
yet ediyor. Amir e§-:;;a'bi, Dahhak, Ali ibn Ebu Talha, Avfi, Yusuf ibn 
Mihran ve bir~oklan da ibn Abbas'tan bu §ekilde rivayet ediyorlar. 
Miicahid, ikrime, Katade, Siiddi, Ebu Malik, Abdurrahman ibn Zeyd 
ibn Eslem ve ba§kalan da boyle soylemi§lerdir. 

Haf1z Ebu Kas1m et-Taberani der ki: Bize Ha§im ibn Yezid'in . .. 
ibn Abbas'tan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) onlara §Oyle demi§ti: 
~en sizden buna kar§Illk; size akraballg1m dolay1s1yla beni sevmeniz ve 
aram1zdaki akraballg1 muhafaza etmenizden ba§ka bir iicret istemem. 
imam Ahmed'in Hasan ibn Musa kanallyla . .. ibn Abbas'tan rivayetine 
gore, Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurmu§tu : Size getirmi§ oldugum 
hidayet ve apa~1k delillere mukabil Allah'1 sevmeniz ve O'na itaatla 
yakla§mamzdan ba§ka bir §ey istemem. Katade de Hasan el-Basri'den 
bunun bir benzerini rivayet etmi§tir. Bu, ayetin ikinci bir tefsiri ma
hiyetindedir. Buna gore ayeti §Oyle anlamak gerekir: Sizden buna kar
§Illk, sizi Allah'a yakla§tlracak taatlard<::~. bulunmamzdan ba§ka bir tic
ret istemem. 

Buhari ve ba§kalar;mm Said ibn Ciibeyr'den rivayet etmi§ olduk
lan iic;iincii bir ac;1klama anlam olarak §Oyledir: Ben sizden buna kar-
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§Ihk; beni akrabalanm iginde sevmenizden, onlara iyilik etmenizden 
ba§ka bir iicret istemem. Suddi'nin Ebu Deylem'den rivayetine gore o, 
§Oyle anlatlyor: Hz. Hiiseyn'in oglu Ali, esir olarak getirilip ~am'da yiik
sek bir yere c;Ikanlmi§tl. ~am'hlardan birisi kalk1p: Sizi katleden,. ko
kiiniizii kurutan ve fitnenin iki boynuzunu k1ran Allah'a hamdolsun, 
dedi. Hz. Hiiseyn'in oglu Ali: Sen Kur'an ·okudun mu? diye sordu. Adam: 
Evet, diye cevablad1. Al-i Harnim'i okudun rriu? sorusuna da adam: 
Kur'an'1 okudum fakat Al-i Hamim'i okumad1m, diye cevab ver
di. Ali ibn Hiiseyn: «De ki: Ben, sizden buna kar§Ihk; a~rabahkta sev
giden ba§ka bir iicret istemem.» ayetini okumadm nn? diye sordu, adam: 
Onlar siz misiniz? dedi de Ali ibn Hiiseyn; evet, diye cevablad1. Ebu is
hak Siibey'i der ki: Amr ibn ~uayb'a: «De ki: Ben, sizden buria kar§Ihk 
akraballkta sevgiden ba§ka bir iicret istemem.» ayetini sormu§tum. Hz. 
Peygamber (s.a.)in aktabahg1 diye cevablad1. Her iki haberi de.ibn Ce
rir rivayet ediyor. Sonra ibn Cerir der ki: Bize Ebu Kiireyb'in ... ibn 
Abbas'tan rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: Ansar §oyle §Oyle yaptlk 
diyerek sanki oviindiiler. ibn Abbas da -Veya Abbas (bu §Uphe ravi 
Abdiisselam'mdir)-: Bizim.size kar§I iistiinliigiimiiz vard1r, dedi. Bu soz, 
Hz. Peygamber (s.a.)e ula§mca onlar meclislerinde iken Rasulullah yan
lanna gelip: Ey apsar toplulugu, ·sizler zeliller iken Allah benimle sizi 
aziz kllmadl m1? buyurdu. Onlar: Evet ey Allah'm elc;isi, dediler. Siz 
sap1tm1§lar iken Allah sizi benimle hidayete ula§t1rmad1 m1? buyurdu, 
onlar: Evet, ey Allah'm elc;isi, diye cevabladilar.· Hz. Peygamber: Bana 
cevab vermeyecek misiniz? buyurdu da onlar: Ey Allah'm elc;isi, ne di
yelim? dediler. Hz. Peygamber: Sizler: Seni kavmin c;1kard1 da biz Sl
gmdirmadik m1? Seni yalanlad1lar da biz dogrulamad1k nn? Seni yalmz 
b1raktllar da biz sana yard1m etmedik mi? demiyor musunuz? buyurdu. 
0 kadar soylemeye devam etti ki dizleri iizerine gelip: Mallanm1z ve 
ellmizde olan her §ey Allah ve Rasuluniindiir, dediler. Bunun iizerine : 
«De ki: Ben, sizden. buna kar§Ihk; akrabahkta sevgiden ba§ka bir iicret 
istemem.» ayeti nazil oldu. ibn Ebu Hatim de Ali ibn Huseyn kanahy
la ... Yezid ibn Ebu Ziyad'dan -ki bu ravi zaYiftlr- kendi isnadl ile 
yukardaki hadisi veya buna yakni olamm rivayet etmi§tir. Buhari ve 
Miislim'in Huneyn ganimetleri k1smmda yukardakine benzer bir hadis 
vard1r. Ancak orada, ayetin niizulii zikredilmemektedir. Aslmda ayetin 
Medine'de nazil oldugunu soylemek biraz §iiphelidir. Zira sure Mekke'de 
nazil olmu§tur ve bu ay.et-i kerime ile hadisin sevkedili§i arasmda bir 
miinasebet goriilmemektedir. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Ebu Hatim'in Ali ibn Hiiseyn kanahyla . .. ibn Abbas'tan riva
yetine gore; o, §Oyle demi§tir: «De ki: Ben, sizden buna kar§Ihk; akra
bahkta sevgiden ba§ka bir iicret istemem.» ayeti nazil oldugunda:· Ey 
Allah'm elc;isi, Allah'm sevilme~erini emrettikleri kimlerdir? dediler de, 
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Hz. Peygamber: Fatu~a ve c;ocugu, buyurdu. Bu hadisin isnad1 zay1ft1r 
ve isnadmda bilinmeyen bir ravi yard1r. Aynca Hadis yalan haberler 
uyduran §ii bir §eyhden rivayet edilmekte,dir ki o, Hiiseyn el-A§kar olup 
burada onun haberi kabule §ayan degildir. Bu ayetin Medine'de nazil 
oldugunu soylemek ise zaten uzak bir ihtimaldir. Qiinkii ayet Mekke'de 
nazil olmu§turve o zamanda Fatlma'nm hit; bir c;ocugu yoktu. Zira Hz. 
A\i ile evlenmesi hicretin ikinci seriesinde Bedir harbinden sonrad1r. Bu 
ayetin tefsirinde dogru olan; bu iimmetin en bilgini, Kur'an'm tercii
mam Abdullah ibn Abbas'm at;1klamas1 olup ibn Abbas'm bu at;Iklama
smi Buhari rivayet etmekted,ir. Aynca Ehl-i Beyt'in vasileri, onlara iyi
likle emir, hiirmet ve ikramda bulunma da elbette inkar edilecek degil
dir. Zira onlar tertemiz bir ziirriyyetten, oviinme, haseb ve neseb yo
niiyle yeryiiziindeki en §erefli aileden<;lirler. Ozellikle apapk ve sahih 
siinl'let-i nebeviyye'ye tabi olduklan takdirde. Nitekim onlarm selefi 
Abbas ve ogullan, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'i ile ziirriyeti boyledir. Allah 
ciimlesinden raz1 olsun. Sahib bir hadiste belirtildigine gore; Allah Ra
sulii (s.a.) bir hutbesinde §Oyle buyurmu§tur: Sizin aramzda iki §ey . 
b1raklyorum ki; bunlar Allah'm kitab1, neslim ve. yakm akrabalarimd1r. 
Havz-1 Kevser'ime gelinceye kadar bu ikisi birbirinden asla ayrilma- · 
yacaklardlr. 

imani Ahmed'in Yezid ·ibn Harlin kanahyla... Abbas ibn Abdiil
muttalib'den rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: Ey Allah'm elc;isi, Ku- · 
rey§ birbirieriyle kar§Ila§tlgl zaman birbirlerini giiler yiizle kar§Ihyor
lar. Bizimle kar§Ila§tlklan zaman ise, bizim bUmedigimiz bir yiizle bizi 
kar§Ihyorlar, dedim. Hz. Peygamber (s.a.) son derece ofkelendi ve §OY
le buyurdu: Nefsim kudr.et elinde olan (Allah)a yemin ederim ki, sizi 
Allah ve Rasulii ic;in sevmedikc;e ki§inin kalbine iman girmez. imam 
Ahmed der ki : Bize Cerir'in .. . Abdiilmuttalib ibn Rabia'dan rivayetine 
gore; o, §Oyle anlat1yor: Abbas Allah Rasulii (s.a .)niin yamna girdi ve: 
Biz di§an t;1ktlg1m1zda Kurey§'in kendi aralarmda konu§tuklanm go
riiyoruz. Bizi gordiikleri zaman susuyorlar, dedi. Allah Rasulii (s.a.) 
ofkelendi ve alm damarlan §i§ti de·: Allah'a yemin ederim ki, sizi Allah 
ic;in ve akrabalar1m oldugunuzdan dolay1 sevmedikc;e ki§inin kalbine 
iman girmez, buyurdu. 

Buhari der ki: Bize Abdullah ibn Abdiilvehhab'm . .. ibn Omer'den, 
onun da Hz. Eoubekir es-S1ddik - Allah ondan ho§nud olsun- dan ri
vayetine gore o, §Oyle demi§tir : Muhammed (s.a.)in ailesini gozetiniz. 
Sahih bir haberde rivayet olunduguna gore Ebubekir es-S1ddik Hz. Ali 
(r.a.)ye §Oyle demi§tir: Allah'a yemin ederim ki, Allah Rasulii (s.a.)niin 
akrabahg1 bana, kendi akrabalanma s1la-i rahm'de bulunmamdan da
ha sevimlidir. Orner ibn Hattab da .Hz. Abbas'a §Oyle demi§: Sen miis-
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luman oldugun gunde senin muslumanhgm, - §ayet musliiman olsay
di- babam Hattab'm musliiman olu§undan daha sevimli gelirdi. Zi
ra senin mlisliiman olman, Allah Rasulune Hattab'm islam'a girme
sinden daha sevimlidir. Hz. Ebubekir ve Omer'in bu anlayi§l herkesin 
sahip olmas1 gereken bir durumdur. Bu sebepledir ki o ikisi, peygam
berler ve rasullerden sonra diger butun sahabeden de inananlarm en 
ustunleri, en faziletlileri idiler. 

imam Ahmed - Allah ona rahmet eylesin- der ki : Bize ismail 
ibn ibrahim'in .. . Yezid ibn Hayyan'dan rivayetine gore; o, §Oyle anla
tlyor : Ben, Hiiseyn ibn Meysere ve Orner ibn Muslim, Zeyd ibn Er
kam'a gittik. Yanma oturdugumuzda Huseyn ona: Ey Zeyd, <;ok hayra 
kavu§tun; Allah Rasulii (s.a.) nu gordun, hadisini i§ittin, onunla be
raber cihad ettin, onunla beraber namaz k1ldm. Ey Zeyd, §Uphesiz sen 
<;ok hay1rlar gordun. Ey Zeyd, bize Allah Rasulu (s.a.) nden i§ittigini 
rivayet et, dedi de Zeyd ibn Erkam §Oyle dedi: Ey karde§im oglu, val
lahi ya§Im ilerledi, zamamm ge<;ti. Allah Rasulii (s.a.)nden ezberlemi§ 

. 7 

olduguin baz1 §eyleri unuttum. Size ne rivayet edersem kabul edin, ne~ 
yi rivayet etmiyorsam o konuda beni zorlamaym, deyip §Oyle devam 
etti: Allah Rasulu (s.a.) bir gun, Mekke ile Medine arasmdaki Humma 
ad1 verilen bir suyun kenarmda bize hutbe okudu. Allah'a hamd ii se
nada bulundu, bize nasihat etti, sonra §Oyle buyurdu: Ey. insanlar, uya
mk olunuz; nihayet ben de bir insamm. Olur ki artlk Rabb1mm el<;isi 
bana gelir ve ben ona icabet ederim. Ancak aramzda iki §ey birakiyo
rum: Birincisi Allah'm kitab1d1r. Onda hidayet ve nur vard1r. Allah'1n 
kitab1m alm ve ona s1msik1 sanlm. Allah Rasulu, Allah'm kitabma te§
vik buyurdu ve §Oyle devam etti: Size bir de Ehl-i Beyt'imi b1rak1yo
rum. Ehl-i Beyt'im hakkmda size Allah'1 hat1rlatmm. Ehl-i Beyt'im 
hakkmda size Allah'1 hatlrlatmm. Husayn, Zeyd ibn Erkam'a: Hz. Pey
gamber'in Ehl~i Beyt'i kimdir ey Zeyd? Ailesinden onun hammlan degil 
mi? dedi de Zeyd: ~?iiphesiz efendimizin hammlan Ehl-i Beyt'indendir. 
Fakat Hz. Peygamberin Ehl-i Beyt'i, ondan sonra zekatm kendilerine ha
ram oldugu ·kimselerdir, dedi. Husayn: Onlar kimlerdir? diye sordu da 
Zeyd: Onlar; Ali'nin ailesi, Akil'in ailesi, Ca'fer'in ailesi ve Abbas'm aile
sidir, dedi. Husayn: Bunlarm hepsine zekat haram m1~ diye sordu da, 
Zeyd bu soruyu evet diye, cevablad1. Hadisi Muslim ve Nesei de muhte
lif kanallardan 0lmak uzere Yezid ibn Hayyfm'dan rivayet etmi§lerdir. 

Ebu isa et-Tirmizi der ki : Bize Ali ibn Munzir'in ... Zeyd ibn Er
kam'dan rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Size 
oyle §eyler b1rak1yorum ki, onlara sims1k1 sanld1gniiz surece benden 
sonra a'sla sap1khga dU§mezsiniz. Onlardan birisi digerinden daha bu
yuktiir: Allah'm kitab1, gokten yeryuzune uzatllmi§ iptir. Digeri de ak
rabalanm yani Ehl-i Beyt 'imdir. Bu ikisi Havz-1 Kevser'e gelinceye ka-
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dar asla birbirlerinden aynlmayacaklard1r. Bakm bakallm onlar hak
kmda bana nas1l halefler olacaksm1z? Hadisi rivayette Tirmizi tek kal
IDI§ ve; hasen, garib bir hadistir, demi~tir. Yine Tirmizi'nin Nasr ibn 
Abdurrahman kanahyla .. . Cabir ibn Abdullah' dan rivayetine gore; o, 
§Oyle anlatmi§: Allah RasUlii (s.a.) nii haec esnasmda Arefe giinii Kas
va admdaki devesi iizerinde hutbe okurken gordiim ve i§ittim ki §Oyle 
buyuruyor: Ey insanlar, size oyle bir §ey b1raktlm ki ona sanld1gmiz 
siirece asla sap1kllga dii§mezsiniz : Allah'm kitab1 ve ailem, Ehl-i Beyt'
im. Bu hadisi de sadece Tirmizi rivayet etmi§ ve; hasendir, garibdir, de
mi§tir. Bu konuda Ebu Zerr, Ebu Said, Zeyd ibn Erkam ve Huzeyfe 
ibn Esid'in de hadisleri vard1r. Yine Tirmizi'nin Ebu Davud Siileyman 
ibn E§'as kanallyla . .. Abdullah ibn Abbas'tan rivayetine gore, Allah 
Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Sizi nimetleri ile besledigi ic;in Allah'! 
seviniz. Allah'I sevdiginiz ic;in beni seviniz. Beni sevmenizle de ailemi, 
Ehl-i Beyt'imi seviniz. Sonra Tirmizi der ki: Hadis hasendir, garibdir, 
sadece bu kanaldan rivayetini bilmekteyiz. Biz, bu konudaki diger ha
disleri «Ey Ehl-i Beyt, Allah muhakkak ki sizden eksikligi gidermek 
ve sizi tertemiz temizlemek ister.» (Ahzab, 33) ayetinin tefsirinde bura
da tekrarma gerek b1rakmayacak bir §ekilde serdetmi§tik. Hamd ve 
minnet Allah'ad1r. 

Hat1z Ebu Ya'la der ki: Bize Siiveyd ibn Said'in .. . Hane§'den riva
yetine gore; o, §6yle anlatlyor: Ebu Zerr'i Ka'be'nin halkasma yapl§
ml§ §oyle derken i§ittim: Ey, insanlar, beni tamyan tamr, beni tamma
yan bilsin ki ben Ebu Zerr'im. Allah Rasulii (s.a.)nii §Oyle buyururken 
i§ittim: Sizin ic;inizde benim Ehl-i Beyt'imin misali, Nuh'un gemisi mi
salidir. Kim -ona girerse kurtulur. Kim de onlardan geri kallrsa he
lak olmu§tur. Hadis bu isnad ile rivayetinde zay1ftlr. 

<<Kim bir iyilik kazamr (giizel amelde bulunur) sa, Biz onun iyiligi-
. ni (ecir ve sevabm1) arttmnz.» ayet-i kerime'si Allah Teala'nm §U kav
li gibidir : «Allah; §iiphesiz zerre kadar haksizllk yapmaz. Zerre kadar 
iyilik yap1lsa onu kat kat arttmr. Ve kendi katmdan biiyiik bir miika
fat yerir.» (Nisa, 40) Selef'ten birisi der ki : iyilikten sonra i§lenen iyi
lik onun sevabmdan; kotiiliikten sonra i§lenen kotiiliik de kotiiliigiin 
cezasmdandir. 

«Muhakkak ki Allah Gafur'dur, ~ekur'dur. n Birc;ok kotiiliikleri ba
gi§lar, az olan iyilikleri arttmr, c;ogaltlr. Kotiiliikleri ortiip bagi§lar, iyi
likleri kat kat arttmr ve §iikre lay1k k1lar. 

<<Yoksa onlar, Allah'a kar§I yalan uydurdu mu derler?n ~ayet §U 
bilgisizlerin zannettigi gibi Allah'a kar§l yalan uydurarak iftira etmi§ 
olsaydm, §iiphesiz Allah dilerse senin kalbini miihiirleyip vermi§ ol
dugu Kur'an'1 senden geri allrd1. Nitekim Allah Teala, ba§ka bir ayet-i 
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kerime'de de §oyle buyurur: «Eger o, bize kar§I ona baz1 sozler katmi§ 
olsayd1, elbette Biz onu kuvvetle yakalard1k. Sonra da onun §ah da
manm kopanrdik. Hi<; . biriniz de onu koruyamazdmiz.» (Hakka, 44-47). 
f?iiphesiz Biz, ondan en §iddetli bir §ekilde intikam ahrd1k ve insanlar
dan hi<; birisi bunu engellemeye gii<; yetiremezdi. 

<<Allah; batih yok eder, sozleriyle (huccet ve biirhanlanyla) hakk1 
yerine getirir (ger<;ekle§tirir, beyan eder ve a<;Iklar). Muhakkak ki 0, 
gogiislerin oziinu (goniillerin gizlediklerini ve yaratiklarmm kalblerinde 
mevcud olan §eyleri hakkiyla) bilendir.» 

~ ) ......... ®~~, .,,., .... , \ J • .;. . • ,.,.,., ) • / } 
s~~-' ~~~ 0/, ....... ::\J~:;..:J\.::5\="\ · ,;. 0~~:" ~~,,, ... ~~ .. ~, ... ... .. , . .. ,. ~ , ........ ,., if~J ,,., .)f . .r~' '.Y'J 
i;S't--~ t~\.fr~r~ >. ~, ... ~ ~;; .• ·' '. "" ... ~ 'JI-; 1\\'r;.:--(--\ 
.~.J~ .. , . J~t)-J~, .. ~_.j~~)~ ,..\...a) ~.J'Y 

;: _.... '.J. .;." / ,,. } ....... ,... _.... ; '/ jf' . ,.,. 0 ; .. > • ~' 
'j-...- ..r::.> o ~.t:.,.;· ;::. '~G\;;~ J~; J • .... · ~\ ~ '< .. , o ~ o~ · .. , '~' ~ .. \. ' ... ,....., .... .. tlf$ ;. ~ .-;'.J.I..J!J ~.Y"':' ' .... .,.:..J.J.I., 

® 
) 0

) • ) .lo) 0 '0 , . ; ' • 0 ) ; """" ) ® 
:'>11 :..',..,l(, ..-; ... ,.,, :.·--:.\l·,-:: .. ~ .. \.....-·,.~::...-:~'\J~·, (":0 1,.., ,., r"v 
~i ~.J'~)~.)?.J~v~~ ~ ~, ~.J. ~.-

25- 0, kullanndan tevbe~i kabul eden, kotulukleri 
bagi~layan ve yaptiklannizi bilendir. 

26 - iman edip sa.lih ameller i~leyenlerin duaSilll ka
bul buyurur ve onlara lutfundan arttinr. Kafirlere gelince; 
onlar ic;in ~ilddetli bir azab vard1r. 

27 - Sayet Allah kullan ic;in n:z1k1 geni~ tut:;~ydi, yer
yuzunde azg1nlrk ederl€ndi. Falkat 0, diledigi olc;ude indirir. 
Mtuhakkak ki 0, kullan i·c;in Habir'dir, Basir'dir. 

' ~· 

28- O'dur ki umitlerini kestikten sonra yagmuru 
indirir ve rahmetini yayar. 0, Veli'dir, Hamid'dir: 

. Allah Teala, tevbe edip zatma yoneldiklerinde kullanmn tevbeleri
ni kabul buyuracagmi haber veriyor. Keremi, hilmi ile onlan affedip 
bagi§lar, giiJ?.ahlarmi ortiip yarhgar. Nitekim ba§ka bir-ityet:rketime'de 
de §6yle buyrulur : «Kim bir kotiiliik yapar veya nefsine zulmeder de 
sonra Allah'tan magfiret dilerse; Allah'm Gafur ve Rahim. oldugunu 
goriir.» (Nisa, 110). Miislim'in -Allah ona rahmet eylesin- Sahih'in
deki bir hadis §6yledir: Bize Muhammed ibn Sabah ve Ziiheyr ibn Harb'
m .•. ·E:nes ibn Malik' den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §6yle bu-
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yurmu§tur: Allah Teala, kulu zatma tevbe ettigi zaman o kadar c;ok 
sevinir ki sizden birisi c;orak bir arazide iizerinde yiyecek ve ic;ecegi olan 
biniti bagmdan kurtulup kaybolmu§, ondan iimidini kesmi§ bir halde 
bir ag~cm altma gelip golgesine uzanmi§, binitind.en iimidini biitiiniiy
le kesmi§ken birden binitini yamnda dikilir gordiigii zamanda onun yu
lanna yapl§lp: Ey Allah'1m, sen kulumsun, ben de senin rabb1mm, diye 
sevincinin §iddetinden hata etmesi durumundaki sevincinden Allah'm 
kulu kendine tevbe ettigindeki sevinci c;ok daha fazlad1ro Bu hadis Ab
dullah ibn Mes'ud'dan yukardakine benzer bir rivayetle Miislim'in Sa
hih'inde de mevcudduro . Abdiirrezzak'm Ma'mer kanallyla «0, kulla
nndan tevbeyi kabul edendiro» ayeti hakkmda Ebu_ Hiireyre'den riva
yetine gore, Allah Rasulii (soao) §oyle buyurmu§tur_: Allah'm kulunun 
tevbesine sevinmesi, susuzluktan olmekten korktugu bir yerde yitigini 
bulan sizden birinin "sevincinden daha §iddetlidir 0 Hemmam ibn Haris 
der ki: Bir kadmla zina edip sonra· onunla evlenen bir adamm duru
munu ibn Mesud'a sormu§lardL ibn Mes'ud: Bunda bir beis yok, deyip 
«0, kullanndan tevbeyi kabul edendiro» ayetini okuduo Bu haberi ibn 
Cerir ve ibn Ebu Hatim, ~erik el-Kazi kanahyla .. o' Hemmam'dan riva
yetle zikretmi§lerdir 0 

«0, kotiiliikleri bagi§layan, · (gelecekte tevbeyi kabul buyurup geg
mi§ giinahlan affeden) ve yaptlklanmz1 bilendiro» Sizin yaptlg1mz ve 
soylediginiz her §eyi biliro Bununla beraber zatma tevbe edeniri tevbesi
ni kabul buyurur; «lman edip salih ameller i§leyenlerin duasrm kabul 
buyururo» Siiddi Allah Teala'mn sadece salih ameller i§leyenlerin du
asma icabet buyurac1gm1 soylemi§tiro ibn Cerir de boyle soyliiyoro Bu
na gore anlam §oyle olacaktlr: Allah T~ala onlarm, dostlanmn ve kar
de§lerinin dualanna icaqet edero ibn Cerir bu ac;Iklamasmi nahiv alim
lerinin baz1larmdan nakletmektediro Buna gore ibn Cerir bu ayet-i ke
rizneyi. «Nihayet Rablan orilara ic~bet etti.» (Al-i imran, 195) ayeti gi~ 
bi kabul etmi§tir. Yine ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim,.in A'me§ kanally
la ... Seleme ion ~ebra'dan rivayetlerine gore; o, §oyle demi§tir: Muaz; 
~m'da bize hut be okuyup dedi ki: Sizler inananlarsm1z ve sizler cen~eti
liksinizo Allah'a yemiri ederim ki ben, Allah'm sizin esir etmi§ oldugu
nuz iran'll ve Rumlan da cennete . koyacagm1 umuyorumo Zira onlar
dan birisi giizel bir amel i§lediginde; (sizin onlan esir ectip miisliiman 
olmalarma sebep ~ldugunuzdan dolay1) Allah sana rahmet eylesin ne 
giizel yaptm, Allah seni miibarek k1lsm ne giizel ettin, dero Sonra Mu
az: «iman_ edip salih ameller i§leyenlerin duasm1 kabul buyurur ve on
lara lutfundan arttmr.» ayetini okumu§turo ibn Cerir ar~p dil bilgirile
rinden birisinden nakleder ki; o, «iman edip salih ameller i§leyenlerin 
duasm1 kabul buyururon ayet-i kerime'sini «Onlar ki; sozii dinlerler de 
en giizeline uyarlaro i§te bunlar; Allah'm kend!~rini hidayete eri§tirdigi 
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kimselerdir.» (Ziimer, 18) ayeti gibi kabul edermi§. Yani gen;ege ica
bet ederek ona tabi olanlar or.Iard1r. Nitekim Allah Teala ba§ka bir 
ayet-i kerime'de de: «Ancak dinleyenler icabet ederler. Oliilere gelince; 
onlan Allah diriltir. .. » (En'am, 36) buyurmaktad1r. Ancak «Ve onlara 
lutfundan arttmr.» k1smmm da delaletiyle birinci a<;1klama daha kuv
vetli goriinmektedir. Yani onlarm dualarma icabet edecek ve bundan 
daha fazlasm1 onlara artt1racaktlr. Bu sebepledir ki ibn Ebu Hatim §OY
le diyor : Bize Ali ibn Hiiseyn'in ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine 
gore Allah Rasulii (s.a.) «Ve onlara lutfundan arttmr.» ayeti hakkmda 
§oyle buyurmu§tur: ~efaat, diinyada kendilerine iyilik yap1lm1§ olanlar
dan cehenneme gidecek olanlar i<;indir. Katade'nin (<iman edip salih 
ameller i§leyenlerin duasm1 kabul buyurun, ayeti hakkmda rivayetine 
gore, ibrahim en-Nehai §oyle demi§tir: Onlar, karde§leri hakkmda §e
faat edeceklerdir. «Ve onlara lutfundan arttmr.» a.yetine gore onlar 
karde§lerinin karde§leri hakkmda da §efaat edeceklerdir. 

Allah Teala: «Katirlere gelince; onlar i<;in §iddetli bir azab var
dlr.» buyuruyor ki, mii'minleri ve nail olaca_klan bol bol sevab1 zikret
tikten sonra, katirlere ge<;iyor, Allah'a donecekleri ve hesaba <;ekilecek
leri k1yamet giinii Allah katmda ugrayacaklan §iddetli, <;etin ve elem 
verici azab1 zikrediyor. 

«~ayet Allah kullan i<;in nzk1 geni§ tutsayd1, (ihtiya<;lanndan faz
la olarak onlara nz1k bah§etseydi, bu onlan, §Imararak birbirlerine kar
§1 haks1zhk ve azgmllga sevkeder) yeryiiziinde azgmhk ederlerdi.,, 
Katade'nin naklettigine gore: Hayatm en hay1rhs1, seni oyalay1p az
d1rmayand1r, denilirmi§. Yine Katade'nin zikrettigi · bir hadis-i §erif 
§oyledir: Allah Teala'mn sizin i<;in <;Ikarmi§ oldugu diinya hayatmm 
siislerinden korkanm. Hi<; hay1r, kotiiliik getirirmiymi§? diye soranm 
sorusundan da korkanm. 

«Fakat 0, (nzk1) diledigi ol<;iide indirir. Muhakkak ki 0, kullan 
i<;in Habir'dir, Basir'dir.» Onlan kendilerine uygun gelen takdiri ile n 
side §Oyle buyrulur: Kullanmdan oyleleri vard1r ki, or ...... ;)a..:.:.ece zengin
le§tirir, fakirlige hak kazanam da fakirle§tirir . Nitekim bir hadis-i kud
side §Oyle buyrulur: Kullanmdan oyleleri vard1r ki, ana sadece zengin
lik uygun dii§er. ~ayet onu fakirle§tirmi§ olsayd1m bu onuri dinini bo
zardL Yine kullanmdan oyleleri vard1r ki onlara ancak fakirlik uygun
dur. ~ayet onu zengin k1lm1§ olsayd1m, bu onun dinini fesada ugra
tlrdL 

' . 
«O'dur ki (insanlar yagmurun yagmasmdan) iimitlerini kestikten 

sonra (onlarm ihtiya<; duyduklan bir zamanda iizerlerine) yagmuru 
indirir.,> ayet-i kerime'si Allah Teala'nm §U kavli gibidir: «Halbuki da
ha onceden kendilerine yagmur indirilmesinden kesin olarak iimitleri
nt kesmi§lerdi.n (Rum, 49) «O'dur ki rahmetini (yagmuru indirmekte 
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oldugu o bolge ve iilkedeki biitiin varhklara) yayar.l) Katade der ki: Bi~ 
ze anlatlld1gma gore birisi Orner ibn Hattab'a: Ey rnii'rninlerin erniri, 
yagrnur kesildi ve insanlar iirnitlerini kesti, derni§ti. Hz. Orner (r.a.): 
~iiphesiz size yagrnur yagdmlacak, deyip «O'dur ki iirnitlerini kestik
ten sonra yagrnuru indirir ve rahrnetini yayar.l) ayetini okudu. 

uO, Harnid'dir.l) Yaratlklan ic;:in diinya ve ahirette fayda verecek 
§eylerde tasarrufta bulunan, takdir ettiklerinin ve yaptlklarmm hep
sinin ak1beti giizel olan ancak O'dur. 

· 29 - Gokleri, yeri ve IKlSin!de yayd1g1 canhlan yarat
masi da O'nun ayetlerindendir. 0, dileyince bunlan .top
lamaya da hakk1yla kadirdir. 

30 - Size musibetten ne gelirse, kendi ellerinizin ka- . 
zand1g1ndand1r. Bununla beraber 0, <;ogunu affeder. 

31 - Yeryuzunde O'nu adz birakamaZSlillZ. Ve sizin 
L'tllah'tan ba!?ka ne bir veliniz vard1r ne de bir yardimci
niz. 

Allah "'reala bu 8,yet-i kerirnelerde buyurur ki : «G6kleri yeri ve iki
sinde yayd1g1 canhlan yaratrnas1 da O'nun (azarnetine, yiice kudretine 
ve her §eye galib saltanatma delalet eden) ayetlerindendir.l) Ayet-i ke
rirne'deki «canhlarl) kelirnesi; §ekilleri, renkleri, dilleri, tabiatlan, cins · 
ve nevileri farkh olan rnelekleri, cinleri, insanlan ve diger canhlan ic;:i
ne alrnaktad1r. 0, bunlarm hepsini yerin ve gogiin rnuhtelif yerlerine 
dag1trn1§tlr. Biitiin bunlarla beraber «0, dileyince bunlan toplarnaya da 
hakk1yla kadirdir.n K1yarnet giinii 0 ; ilklerin ve sonunculann, diger 
yaratlklarm tarnarnm1 bir yerde toplayacak, goz onlarm tarnarnm1 g6-
recek. Onlar hakkmda gerc;:ek ve adaletli hiikrnii ile hiikrnedecektir. 

«Size rnusibetten ne gelirse, kendi ellerinizin kazandigmdandir. l) Ey 
insanlar, ba§m1za gelen herhangi bir .rnusibet ancak sizin gec;:rni§te i§le
diginiz giinahlanmz yiiziindendir. «Bununla beraber 0, (giinahlarm) 
c;:ogunu affeder, (onlar yiiziinden sizi cezaland1rrnaz, aksine onlan ba-

Tefsir, C : XIII; F . 446 



7106 !BN KES!R (Ciiz : 25; Sure: 42 

gi§lar.) » «~ayet Allah, insanlan kazand1klanyla muaheze etmi§ olsay
di; onun iistiinde hi<; bir canll b1rakmazdu (Fatlr, 45). Sahih bir ha
diste de §Oyle buyurulur: Nefsim kudret elinde olan (Allah) a yemin ede
rim ki; mii'minin ba§ma gelen hi<; bir dert, zahmet, hastallk, iiziintii ve 
keder yoktur ki, Allah Teala bunu onun hatalarma keffaret k1lmasm. 
(ayagma) batan ve ona ac1 veren bir dikene varmcaya kadar. 

ibn Cerir der ki: Bize Ya'kub ib,n ibrahim'in ... Eyyub'dan rivaye
tine gore; o, §oyle demi§tir: Ebu K1labe'nin kitabmda okudum. 0, §oyle 
demi§: <<Kim zerre kadar iyilik yapml§Sa onu goriir. Kim de zerre kadar 
~9tiiliik yaphll§Sa onu goriir .. » (Zilzal, 7-8)' ayetleri nazil oldugunda 
Ebubekir yemek yemekteydi. Yemegi b1rak1p: Ey Allah'm el<;:isi, ben i§le
mi§ oldugum iyiligi ve kotiiliigii mutlaka gorecek miyim? diye sordu 
da, Allah Rasulii (s.a .) §oyle buyurdu: Ho§lanmadigm §eyleri gormii§ 
olman, kotilliik zerrelerinin agirllklandir. i§lemi§ oldugun hay1rlarm 
ag1rllklan ise, biriktirilip k1yamet giinii sana verilecektir. Ravi Ebu id
ris der ki: Ben bunun tasdikini Allah'm kitabmdaki «Size musibetten ne 
gelirse, kendi ellerinizin kazand1gmdand1r. Bununla beraber 0, <;:oguim 
affeder.>> ayetinde gormekteyim. ibn Cerir hadisi ba§ka bir §ekli ile 
Ebu K1labe'den, o da Enes'ten rivayet etmekte ise de, birinci rivayet 
daha sihhatlldir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm .. . Hz. Ali (r.a.)den rivayetine 
gore; o, §oyle demi§tir: Size, Allah'm kitabmdaki en onemli ayeti haber 
verecegim. Bize Allah'm Rasulii (s.a.) haber verip §oyle buyurdu: «Si
ze musibetten ne gelirse, kendi ellerinizin kazand1gmdand1r. Bununla 
beraber 0, <;:ogunu affeder.n Ey Ali, sana bu a . .yeti tefsir edecegim: 
Diinyada iken sizin ba§Imza geleh bir hastallk veya bir musibet ve- . 
ya bir bela sizin kazand1klanmzdand1r. Allah Teala, ahirette ikinci kez 
cezaland1rmayacak kadar Halim'dir. Diinyada iken bagi§laml§ olduguna 
gelince; Allah Teala bag1§lad1ktan sonra tekrar donmeyecek kadar Ke
rim'dir. imam Ahmed de hadisi Mervan ibn Muaviye ve Abde kanallyla 
Hz. Ali'den rivayetle yukardakine benzer §ekilde ve merfu' olarak zik
retmi§tir. ibn Ebu Hatim hadisi ba§ka bir kanaldan ve mevkuf olarak 
rivayet eder ve der ki: Bize babamm .. . Ebu Ciihayfe'den rivayetine go
re; o, §oyle anlatmi§: Ali ibn Ebu Talib (r.a.) yamma girdi ve: Size 
her mii'minin ezberlemesi gereken bir hadisi haber vereyim mi? dedi. 
Biz de hadisi ona sorduk, «Size musibetten ne gelirse, kendi ellerinizin 
kazand1gmdand1r. Bununla beraber 0 , gogunu affeder.>> ayetini oku
yup §oyle dedi : Allah Teala diinyada bir §ey yiiziinden cezalandirmi§
s.a, k1yamet giinii ikinci kez cezaland1rmayacak kadar Halim'dir. Diin
yada iken bagi§lami§ olduguna gelince; k1yftmet giini.i afflndan don
meyecek kadar Kerim'dir. 

imam Amed'in. Ya'la ibn Ubeyd kanallyla ... Muaviye ibn E.bu Siif-
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yan (roao)dan rivayetine gore; o, Allah Rasulii (soao)nii §Oyle buyurur
ken i§itmi§: Mii'minin bedenine isabet ederek ona eziyet veren hi~ bir 
§ey yoktur ki, Allah Teala bunu giinahlanna keffaret kllmasmo Yine 
imam Ahmed'in Hiiseyn kanahylao 0 0 Hz. Ai§e'den riva.yetine gore Al
lah RasUlii (soao) §Oyle buyurmu§tur: Kulun giinahlan ~ogahp da on
lara keffaret olacak bir §eyi bulunmad1gmda, Allah Teala onu giinah-
lanna keffaret olmak iizere bir iiziintiiye duc;ar k1laro ibn Ebu Hatim 
der ki: Bize Amr ibn Abdullah el-Evedi'ninooo Hasan el-Basri'den «Si
ze musibetten ne gelirse, kendi ellerinizin kazand1gmdand1ro Bununla 
beraber 0, c;ogunu affeder o)) ayet-i kerime'si hakkmda rivayetine gore; 
o, §Oyle demi§tir: Bu ayet-i kerime nazi! oldugunda Allah Rasulii (soao) 
§Oyle buyurdu: Muhammed'in nefsi kudret elinde olan (Allah)'a yemin 
ederim ki, bir kami§m yaralamas1, bir damar seyrimesi, bir ayak siir~
mesi .mutlaka bir giinah yiiziindendiro ·Allah'm onlardan bagi§lad1g1 ise 
daha c;okturo Yine ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla .. o Hasan'dan ri
vayetine gore arkada§larmdan bazilan, bedeninde birtaklm hastahklara 
miiptela olan imran ibn Husayn (roao)m yamna gelmi§lerdi. Onlardan 
birisi kendisine: Sen de gormekte oldugumuz §eyden dolay1 iiziiliiyoruz, 
dedi. imran: Gordiigiine iiziilmeo Senin §U gordiigiin mutlaka bir giinah 
yiiziindendiro Allah'm onlardan bagi§lad1g1 ise daha c;oktur, deyip son.: 
ra da: «Size musibetten ne gelirse, kendi ellerinizin o kazand1gmdand1ro 
Bununla beraber 0, c;ogunu affedero)) ayetini okuduo Yine ibn Ebu Ha
tim'in babas1 kanahylao 0 0 Ebu Bihld'dan rivayetine gore o, §Oyle anla
tlyor: Ala ibn Bedr'e: «Size musibetten ne gelirse, kendi ellerinizin ka
zandigmotandiro)) buyruluyoro Halbuki ben, goziimii daha ~ocukken kay
bettim, dedim de Ala bana: 0 halde. ana ve ·babamn giinahlan yiiziin
dendir, dedi. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm:.o Dahhak'dan riva
yetine gQ;re o: Once Kur'an'1 ezberleyip de sonra unutan hi~ kimse bilmi
yorum ki bu, bir giinah1 yiiziinden olmasm, demi§ sonra: «Size musi
betten ne gelirse, kendi ellerinizin kazand1gmdand1ro Bununla beraber 
0, ~ogunu affedero)) ayetini okumu§o Sonra Dahhak §Oyle diyor: Hangi 
musibet Kur'an'1 unutmaktan daha biiyiiktiir? 
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32- Denizde daglar gibi alnp giden gemiler d~ O'nun 
ayetlerindendir. 

33 - Dilerse 0, n1zgan dur.durur da denizin ylizunde 
durakahrlar. Muhakkak ki bunda, sab1rh olan ve <;ok 
12ukreden kimseler i<;in ayeper vard1r. 

34 - Yahut yaptlklanna kar!?Ihk onlan helak eder. 
Bir<;ogunu da bagi!?lar. 

35 - Ayetlerimiz uzerinde tarti!?anlar bilsinler ki, ken
dileri i<;in ka<;acak bir yer yoktur. 

_Allah Tea.la buyurur ki: Emri ile gemilerin denizde yiiriimesi ic;in 
denizi buyruk altma almas1 Allah Teala'mn kudret ve saltanatma dela
let eden ayetlerindendir. Ayetteki ( ~LS" ,..>~J~ ) kelimesi, ctenizde 
daglar gibi biiyiik gemiler demektir. Miicahid, Hasan, Siiddi ve Dah
hak'm soyledigine gore bunlar, karadaki daglar gibi olan ve denizde 
yiizen biiyiik gemilerdir. «Dilerse 0, (gemileri yiiriiten) riizgan dur
durur da (gemiler hareket etmeyerek) denizin yiiziinde (gidip gelmez, 
su iizerinde) durakahrlar. Muhakkak ki bunda (zorluklara kar§I) _sa
birh olan ve c;ok §iikrec;Ien kimseler ic;in ayetler vard1r.n Denizi buyruk 
altliia almasmda, gemileriri yiiriimesi ic;in ihtiyac; duyduklan §ekilde 
riizgarlan estirmesinde §iiphesiz Allah Teala'nm yaratlklarma olan ni
metlerine delaletler, zorluklara sabreden ve bollukta c;ok §iikreden kim
seler i~in ayetler vard1r. «Yahut yaptiklarma ' kar§Ihk onlan helak eder.n 
Dilerse gemileri helak eder ve onlara binen halkm giinahlan sebebiyle 
batmr. « (Giinahlarmm) birc;ogunu da bagi§lar.n f?<iyet giinahlarmm 
hepsine kar§Ihk onlan cezaland1rmi§ olsayd1, gemiye binen herkesi he
lak etmi§ olurdu. Tefsir alimlerinden birisinin soyledigine gore, «Ya
hut·yaptiklan~a kar§Ihk onlan helak eder.n k1smm1 §Oyle ac;Iklayabili
riz : Allah Teala dilemi§ olsayd1; riizgan kuvvetli f1rtma olarak gonde
rir ve bu f1rtma gemileri yakalayarak dosdogru gitmekten c;evirip ah
koyar, istenen yone dogru gitmeyen ba§IbO§ olarak saga veya sola c;evi-

. rirdi. Bu ac;Iklama, gemilerin ve ~onlara binenlerin helakini de ic;ermek
tedir ·ve birinci ac;Iklamaya uygundur. Buna gore Allah Teala dilemi§ ol
saydi, riizgar siikunete erer ve gemiler dururdu. Yahut da riizgan kuv
vetlendirir ve gemiler dag1hp yoldan <;1kar, ba§IbO§ hale gelir ve helak 
olurdu. Ancak Allah Teala liituf ve rahmetinin eseri olarak riizgan ihti
yac; olc;iisiince gonderir. Nitekim yagmuru da yetecek miktarda gonder
mektedir. f?ayet yagmuru c;ok fazla yagd1rm1§ olsayd1 binalar yik1hrd1. 
Az indirmi§ olayd1 ekinler ve meyveler bitmezdi. Hatta M1s1r gibi yerlere 
dl§ardan ba§ka bir yerden akarsu gonderirdi. <;iinkii onlarm yagmura 
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ihtiyat;lan yoktur. ~ayet onlarm iizerine yagmur indirilmi§ olsayd1 bi
nalanm Jlkar, duvarlanm yere indirirdi. 

«Ayetlerimiz iizerinde tartl§anlar bilsinler ki, kendileri it;in (Bizim 
bask1mm1z ve intikamimizdan) kat;acak bir yer yoktur. (~iiphesiz onlar 
Bizim giiciimiizle kahrolacaklardir.) >l 

•36 - Size verilen herhangi bir i?ey yaln1zca dunya ha
yatlnln bir gec;imligidir. Allah .katinda olan ise hem daha 
hay1rh, hem de daha bfukidir. Bu; iman edenler ve Rabl~
nna tevekkul edenler ic;indir. 

37 - Ve buyuk gunahlardan, hayas1zhktan c;ekinenler, 
ofkelend:ilklerinde bile bagli?layanlar i~c;indir. 

38 - Ve Rablanna icabet edenler, namaz k1lanlar iGin
dir. Onlann ii?leri aralannda i?flra iledir. Kendilerine ver
digimiz nzlktan da infak ederler. 

39 - Onlar ki, kendilerine zulum vaki' olunca yardim
lai?Irlar. 

Allah Teala diinya hayatl ve zineti ile diinyadaki fani nimetler ve 
giizelliklerin durumunu hakir gostererek buyuruyor ki: «Size verilen 
herhangi bir §ey yalmzca diinya hayatmm bit get;imligidir.>> Herne elde 
edip toplami§samz sakm bunlara aldanmaym. Zira bu, sadece diinya 
hayatmm bir gegimligidir. Diinya hayatl hit; §iiphesiz sana erecek, ze
val bulacak degersiz bir yurddur. «Allah katmda o~an ise hem daha 
hay1rh, hem daha bakidir.n Allah'm sevab1; diinyadan daha hay1rhd1r 
ve o bakidir, ebedidir. Sakm fani olam baki olana tercih etmeyin. Bu 
sebepledir ki Allah Teala, ayetin devammda §byle buyurur: «Bu; iman 
edenler·· (diinyada lezzetleri terke dayananlar) ve Rablarma tevekkiil 
edenler i9indir.>> ~iiphesiz 0 , haramlan terketme ve vacibleri yerine 
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getirmede sabretmelerine yard1mc1 olacaktir. «Ve buyuk gunahlardan, 
hayasizhktan ~ekinenler i~indir.» Daha once A'raf suresinde, buyiik 
giinahlar ·ve hayas1zhkla ilgili bilgi ge~mi§ti. <<Ofkelendiklerinde bile 
bagu~layanlar i~indir.» Onlarm seciyyeleri, insanlan affetme ve onlara 
kar§l ho§goriilu olmaYI gerektirir. Yoksa insanlardan intikam almak 
onlann seciyyesi degildir. Sahih bir hadiste belirtildigine gore Allah 
RasUlu (s.a.) , Allah'm haramlarmm hi~e saYilmasi durumu mustesna 
kendi nefsi i~in hi~ bir zaman intikam almami§tlr. Ba§ka bir hadiste 
haber verildigine gore, Allah Rasulu ashabdan birini azarlad1g1 zaman: 
Ona ne oluyor? Alm topraklansm (topraga degsin, ~ok~a secde etsin), 
buyururmu§. ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla ... ibrahim'den rivaye
tine g.Ore; o, §oyle demi§tir : insanlar zelil gorUlmekten ho§lanmazlar, 
gu~leri yettigi zamanda ise affederlerdi. 

«Rablarma icabet edenler; (rasulune tabi olarak O'nun emrine ita
at eden ve yasakladiklarmdan sakmanlar) namaz kilanlar i~indir.» 0 
.namaz ki, Allah i~in olan ibadetlerin en buyiigudur. «Onlarm i§leri, 
aralarmda §U.ra iledir.» Harbler ve benzerlerinde oldugu gibi birbirleri
nin gorii§lerinden istifade edip yardimla§mak uzere bir konuda mu§a
vere etmedik~e o .i§e giri§mezler. «Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de 
de: «i§ler hakkmda onlarla mu§avere et: Bir kere de azmettin mi, artik 
Allah'a tevekkUl et.>> (Al-i . imran, 159) buyurulur. Yine bu sebeple 
Allah Rasulu (s.a.), ashabu~m kalbleri ho§ olsun diye harb ve benzeri 
konularda onlarla mu§aver~ ederdi. Hz. Orner ibn Hatt9~b yaralamp 
da vefati yakla§tlgmda, kendisiriden sonra halife se~ilmesi durumunu 
alti ki§ilik me§veret heyetine birakmi§ti. Bu alti ki§i Hz. Osman, Ali, . 
Talha, Zubeyr, Sa'd, Abdurrahman ibn Avf -Allah hepsinden raz1 ol
sun- tir. Butu.n sahabenin fikri Hz. Osman'm hilafetinde toplanmi§tl. 
«Kendilerine verdigimiz nz1ktan da infak ederler.» Bu, once ~endilerine 
en yakm olan, sonra onlara niSbetle daha az yakm olan Allah'm ya
ratiklarma ihsanda bulunmak iledir. 

«Onlar ki, kendilerine zulUm vaki' olunca yardimla§Irla6> Kendi
lerine haksizlik edip tecavuz edenlere kar§I onlarda yardimla§~ var
dir. Yoksa onlar aciz, zelil kimseler degillerdir. Aksine kendilerine te
clvuz edenlerden intikam almaya gu~leri yeter. Bununla birlikte gu~ 
yetirdikleri zaman onlar affederler. Nitekim Hz. Yusuf (a.s.), karde§
lerini cezalandirmaya ve yaptiklarma mukabelede bulunmaya gucu yet
mekle beraber onlara: «Bugun size ba§a kakmak ve kmamak yok. Allah 
sizi bagi§lasm.» (YU.Suf, 92) deml§ti. Allah Rasulu (s.a.) de Hudeybiye 
senesi Ten'im dagmdan inerek canma kasdeden seksen ki§iyi affetmi§; 
onlan cezalandirmaya gucu yettigi halde ve intikam alabilecekken 

· onlara ihsanda bulunmu§tu. Aym §ekilde Gavras ibn Haris'i de affet
mi§ti. Gavras Allah Rasulu (s.a.) uyurken kiliclm kmmdan ~Ikararak 
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Rasulullah'l oldiirmek istemi§ti. Elinde k1ht; yalm halde iken Allah 
Rasulii (s.a.) uykusundan uyanmi§, onu niyyetlendigi i§ten men'etmi§ 
ve o da k1hc1 elinden b1rakmu~t1. Allah Rasulii (s.a.) elinden k1hc1 alml§, 
ashab1m t;ag1rarak kendisinin ve bu adamm durumunu onlara bildir
mi§ sonra da onu bagi§lami§tl. Aym §ekilde kendisini biiyiilemek iste
yen Lebid ibn A'sam'1 da affetmi§, ana kar§Ihk vermemi§, giicii yettigi 
halde onu cezaland1rmam1§tlr. Yine Allah Rasulii (s.a.), Mahmud ibn 
Mesleme'nin oldiirmii§ oldugu Hayber yahudilerinden Marhab'm klZ
karde§i Zeyneb'i de affetmi§ti. Zeyneb Hayber giinii bir koyun budu 
zehirlemi§, but bu durumu Allah Rasuliine haber vermi§ de Zeyneb'i 
t;ag1rm1§, o da sut;unu itiraf etmi§ti. Allah RasulU. (s.a.) : Seni bu i§e 
sevkeden nedir? diye sormu§; Zeyneb'in cevab1 : Peygamber isen nas1l 
olsa sana zarar vermeyecek, peygamber degilsen biz senden kurtulaca
giz, §eklinde olmu§tu. Allah Rasulii (s.a.) Zeyneb'i serbest b1rakm1§ an
cak o buttan yiyen Bi§r ibn Bera oliince k1sas olarak Zeyneb'i oldiirt
mi.i§ti.i. Bu hususta hadisler ve haberler gert;ekten pek t;oktur. Allah'a 
hamdolsun. · 

i Z A HI - - ----

Daha once - Kur'an-1 Kerim'in be§eriyetin dururriunu tasvirinden 
evvel- kendilerine kita.b verilenlerin aynhga dii§iip bile bile ihtilafa 
dald1klan ve bu aynhgm aralarmdaki t;ekememezlikten dolay1 olup Al
lah'm indirdigi kitab1 bilememelerinden kaynaklanmad1g1, Hak Teala'
nm Nuh peygamberin devrinden Musa ve isa (a.s.)nm devrine kadar 
degi§mez kanunlar koydugu belirtilmi§ti. Burada da gosteriliyor ki bun
lardan sonra kitaba varis k1lmanlar O'na tam bir giiven it;erisjnde de
gillerdi. Bilakis kitabdan §iiphe etmektedber. 

Kendilerine kitab indirilen din mensublarmm ve diger peygamber
lerin tabilerinin hali bu olunca hit; bir peygambere tabi olmayan ve hit; 
bir kitaba inanmayanlarm durumu t;ok daha karanhk ve t;ok daha ko
tiidiir. Bunun it;indir ki be§eriyetin ideal bir kumandaya ihtiyac1 var
dl. insanhg1 dii§tiigii karanhklardan kurtaracak, elinden tutup t;ekecek 
ve sars1lmaz bir ipe baglayarak kendisinin ve mevcudatm Rabb1 olan 
Allah'a ula§tlracak yola sevkedecek bir rehbere ihtiyac1 vard1. Allah, ki
tabml -kulu Muhammed (s.a .)ine Arap<;a Kur'an olarak indirmi§ti. 
Onunla §ehirlerin anas1 ve onun t;evresinde bulunan yerleri uyar
masml bildirerek o kitabmda Hz. Nuh'a, ibrahim'e, Musa'ya ve isa'ya 
emrettiklerini ona da emir buyurmm~tu. Boylece tarihin ba§mdan beri 
gelen hak davasmm halkalanm birbirine baglaml§, gfl.ye ve hedefini ' 
birle§tirmi§, Allah'm istedigi davay1 yine O'nun rftzl olacag1 tarzda 
tahakkuk ettirerek insanhga . hakim olup, insanhgm liderligini eline 
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alacak cemaatl ortaya <;Ikarffil§tl. i§te bU ayetlerde, kendisine has dam:. 
ga ta§Iyan bu ozel topfulugun hususiyetlerini belirtiyor. Her ne kadar , 
bu ayetler Mekke devrinde ve heniiz Medine'deki islam devleti kurul
mazdan once nazil olmu§sa da, bu ayetlerde i~lam cemaatinin baz1 va
siflanm goriiyoruz. i§te burilardan birisi «Ve onlarm i§i aralarmda 
me§veret iledir.» Bu ifade de gosteriyor ki, §llra prensibi miisliimanlarm 
hayatmda .devletin siyasi bir nizarm olmaktan c;ok daha ote biitiin islam 
cemaatinin ana vasf1d1r. Bir topluluk olarak islam cemaati §llra esa
sma gore kurulur. Sonra cemaatten devlet haline gec;ilir. <;iinkii devlet 
cemaatlerin tabii neticesidir. islam cemaatmm burada gordiigiimiiz 
bir ba§ka s1fatl da «Onlar ki kendilerine zuliim vaki' olunca elbirlik 
olurla:(.rJ> Halbuki Mekke'deki miisliimanlara gelen emir sabretmeleri 
ve dii§manhgi dii§manhkla kar§Ilamamalandir. Daha sonra gelen hi~ret 
emri ile birlikte sava§ izni de verilmi§ ve onlara §Oyle denilmi§ti: «Zul
me ugrad1klarmdan dolay1 sava§anlara izin verildi. Muhakkak ki Allah, 
onl:an muzaffer k1lmaya kadirdir.» Burada Mekke'de inen bir sllrede 
islam cemaatmm vas1flan anlatlhrken elbirlik olma ve vas1flarmm 
zikredilmesi ve bunun zafer kazanmak anlamma gelen ( ·- 0JJ .a.··!_ J 
kelimesiyle belirtilmesi gosteriyor ki, zulme kar§I elbirlik ofin---ak!Sl.am 
cemaatmm esash ve degi§mez bir vasf1d1r. Daha onceki sava§ yasag1 ve 
sab1r emri, belirli §artla\a mebni istisnai bir hiikiimdiir. islam cemaa
tmm temel vas1flarmm anlatllma yeri buras1 oldugundan miisliiman
lann degi§mez vas1flan zikredilmi§tir. Her ne kadar Ayetler Mekke'de 
nazil olmu§, miitecavizlere kar§I koyma izni heniiz verilmemi§ olsa da 
bu vas1flarm burada sozkonusu edilmesi dikkat c;ekicidir. 

Be§eriyete kumanda etmek ve insanhg1 ca,hiliyetin karanhgmdan 
islamm aydmhgma c;1karmak ic;in sec;ilmi§ bulunan islam cemaatmm 
bu miimeyyiz vas1flarmm zikredilmesi... Hen:iiz pratik bir kumanda 
sistemi fiilen miisliimanlarm eline gec;memi§ken Mekke doneminin o Sl

kmti dolu giinlerinde islam cemaatmm bu karakterinden soz edilmesi. .. 
Dikkate §ayan bir husllstur. Bir kere miisliimanlarda, once bu vasif
lar yer etmeli ve gerc;ekle§melidir ki sonra pratik bir kumanda sistemi- . 
ne uygun imkanlar husllle gelsin. Bunun ic;in bu temel vas1flar iizerin
de fazlaca durmam1z gerekir. Nedir bu vas1flar? Mahiyeti nedir ve be 
§er hayatmda ne gibi bir ehemmiyet ifade eder? 

Bu vas1flar iman, tevekkiil, kotiiliiklerden ve fenahklardan sakm
mak., k1zgmhk amnda bagi§lamak, All!:!.h'a baglanmak, nainaz k1lmak 
ve her manada mii§avereye riayet etmek, Allah'm nz1k olarak verdigi 
§eyleri infak etmek, azgmhg1 yenip affl, 1slah1 · ve sabn §iar edinmek. 

Peki bu niteliklerin mahiyeti ve degeri nedir? Biz, Kur'an'm bu aye
tini tefsir ederken bu s1fatlar iizerinde baz1 ac;1klamaJarda bulunmam1z 
yerinde olur. 
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Bir kere insan, ger~e$. degetler konusunda ilahi bir ol~uyle kar§l 
kar§Iya bulunuyor. Sahte degerler ve ebedi degerler. Boylece me~1.e. 
ruhlarda karmakan§Ik bir §ekil alm1yor. Her turlu ol~ii ve takdir kabi
liyetleri yok olmuyor. Bu Ol~u islam cemaatmm vas1flanm a~Iklamak 
i~in bir giri§ mahiyetinde oluyor. 

«Size verilen herhangi bir §ey yalmzca dunya hayatmm bir ge~im
ligidir. Allah katmda alan ise hem daha iyi, hem de daha bakidir.» Bu 
yeryti.zunti.n ge~imlik §eyleri insana ~ok ~ekici ve parlak gelir. Dunya 
mall, ~oluk-~ocuk, arzu ve istekler, makam ve inertebe hep bu tarafta

. d1r. Obur tarafa ise Allah'm kullarma lutfederek suridugu nimetler 
vard1r. Allah onlan dunya hayatmda isyan ve itaat esasma gore pay
la§tlrmiyor. Ama az da olsa Allah'a itaat edeninkini bereketlendiriyor. 
<;ok da olsa isyan edenin bereketini kaldmyor. Ne var ki bunlar sabit 
degerler degildir. Bir ge~imliktir. Suresi belli bir ge~imlik. Yukselmez 
veya du§mez. Bizatihi Allah katmda yucelik veya a§agihk delili . saYil
maz. Allah;m nzasmm veya gazabmm alameti olarak kabul edilmez. 
Sadece ge~imliktir bunlar: «Allah katmda olan ise hem daha iyi, hem 
de daha bakidir.» Bizatihi hay1rd1r. Muddeti itibanyla sureklidir. Al
lah katmda olanla k1yas edildigi zaman dunya hayati ~ok degersizdir. 
Allah'm sonsuz feyziyle ol~uldugu vakit dunyadaki hayat pek s1mrhdir. 
Dti.nya hayatmdaki ge~itnlikler bir sure i~indir. · Bir ferd i~in en uzun 
sure onun omrudur. Be§eriyetin omru bak1mmdan ise bu sure ~ok kisa
dir. Allah'm ol~ti.lerine gore insanhgm hayati ve ya§ama muddeti bir 
goz a~1p kapayacak kadar zaman fas1lasm1 bile tutmaz. 

Ayet-i kerime once bu ger~egi belirtiyor. Sonra da Allah'm kendi
leri i~in ~ok daha hay1rh ve ~ok daha surekli nimetler ihsan ettigi mu'
minlerin Slfatlm a<;Ikhyor ve. once iman Slfatl ile i§e ba§hyor: «BU, iman 
edenler ve Rablarma tevekkti.l edenler i~indir. » imanm ne buyuk deger 
ifade ettigi bellidir. Be§er hayatmda mevcudatla ilgili en geni§ bilgi, ilk 
ger~ek olan iman ger~eginin yolundan ge~er. Allah'a iman yoluyla var
llklan kavrama ve mahiyetini anlama ba§lar. Butti.n mevcudatm Al
lah'm eseri oldugu fark edilir. Bu hakikat kavrand1ktan sonra insan 
kainat i~erisinde bir uyum te'min edebilir. <;unku 0 zaman kainata huk
meqen kanunlan bildigi gibi kainatm tabiatm1 da bilir ve bu yuzden 
keridi hareketini buyuk kainatm ve varhklarm hareketiyle uydurur. 
Kulli kanunlardan aynlmaz. Ve bu ahenkle saadete erer. <;evresindeki . 
butun varhklarla birlikte itaat ve teslimiyyet i~erisinde varhklan yara~ 

tan Allah'a dogru yonelir. Binaenaleyh bu s1fatlar her insan i~in ge
reklidir. Ama be§eriyeti, varhklarm· yaratamna gotti.recek olan islam 
cemaatl i~in ~ok daha onemlidir. 

iman aynca ruhlara huzur verir. insana guven te'min eder. Te
reddud ve hayreti kaldmr. Korku ve ti.midi yok eder. Bu bak1mdan da 
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onem ·arzeder. Hadd-i zatmda bu vas1flar, diinya denilEm §U yer iizerin
de dola§an her insan i~in ·gereklidir. Fakat biitiin insanhg1 dosdogru 
bir yoldan selamet sahiline gotiirecek olan kumandan kadrosu i~in ~ok 
daha onemlidir ... 

Arzu ve heveslerden kurtulmak, §ahsi menfaatlardan s1ynlmak ve 
vurgunculuktan ka~mmak i~in imamn onemi pek biiyiiktiir. Zira o za
man insan kalbi kendinden ~ok daha iistiin hedeflere baglamr. Ve o 
zaman kendisinin elinde bir §ey olmad1g1p1, sadece Allah'm davas1m 
O'nun emrinde bir iicretli olarak yaymakla miikellef oldugunu hisseder. 
Bu duygu, be§eriyete; kumanda etmekle gorevlendirilen insanlar i~in 
~ok gereklidir. Boylece davas1 yolunda ac1lara katland1g1 zaman veya 
sap1k kitleler kendi kervamndan ka~1p kayboldugu vakit iimidini kes
mez. Kitleler kendisini kabul edip oniinde boyun egdigi vakit de gurur
lanmaz. <;iinkii o, sadece Allah adma ~all§an bir me'murdur. · 

ilk islam kitlesi oyle miikemmel bir imana sahip idi ki, 0 imamn 
eserleri ruhlarmda, all§kanllklarmda ve huylarmda ak1l almaz bi~im
de ortaya ~lkml§tl. 0 giine kadar be§eriyetin ruhundaki iman duygu
su y1pranm1§ ve solmU§ bir yaprak gibi idi. insanlarm aL.~a.l\. , c hare
ketlerinde te'siri bulunmuyordu. Ama miisliimanhk gelince, oyle bir 
iman ornegi ortaya ~1kard1 ki, omuzuna insanhgm k1lavuzlugu ve ku
mandanhgi gorevi verilen ki~elere · ~ok biiyiik miikellefiyetler yiikle
di. Bu hususta «Miisliimanlann Gerilemesiyle Diinya Neier Kaybetti?» 
adh eserinde iistad Ebu'l-Hasan Ali en-Nedevi der ki: 

«En biiyiik diigiim - kiifiir ve §irk diigiimii- ~oziiliince biitiin aii-
.. giimler de ~oziildii. RasUlullah bu ilk cihad1m miiteakiben her emir ve 

nehiy geldiginde yeni bir ~abaya muhtft~ olmad1. Ve isl9"m daha ilk 
~atl§mada cahiliyyeti yendi. Bunun ardmdan gelen her ~atl§mada da 
zafer miisliimanhgm idi. <;iinkii onlar kalbleri, ruhlan ve biitiin uzuv
·lanyla birlikte islam'a girmi§lerdi. Hidayet kendilerine belli olduktan 
sonra Rasulullah'a zorluk ~1karmam1§ ve Allah el~isinin verdigi hiikiim 
hakkmda i~lerinde en ufak bir s1kmtl hissetmemi§lerdi. Hz. Peygam
ber emrettikten sonra bir daha onl!:ir i~in ba§ka bir · tercih imkam kal
mami§tl.» 

«Nihayet oyle bir noktaya geldiler ki, ruhlarmdaki §eytani duygu
lar tamamen silindi. Hatta kendi · benliklerinde kendilerini yitirdiler. 
Kendi ruhlarmda kendilerinin di§mdakilerini de yok ettiler. Ve boylece 
diinyada iken ahiret adam1 oldular. Bu giinden yarmm §ahsiyetiydiler. 
Hi~ bir nimet §Hnartmazdi onlan. Hi~ bir musibet ~1g1rtkanhga siiriik
lemezdi. Fakirligi me§gale saymazlard1. Zenginlik azd1rmazd1. Ticaret 
Allah'1 anmaktan ahkoymazd1. Gii~liiliik ba§kalanm kii~iimsemelerine 

sebep olmazd1. Yeryiiziinde iistiinliik taslay1p bozgunculuk pe§inde 
ko§mazlard1. K1.,acas1 onlar, insanlar i~in §a§maz ol~ii olm1.Wlardl. Ada-
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leti yerine getiriyor, hem kendilerine hem de yakmlarma §ahadet vazi
fesini goriiyorlard1. Yeryiiziiniin biitiin omuzlan onla:r:m ayagmm altl
na serilmi§ti. Onlar insanllgm koruyucusu, kaihatm muhat1z1 olmu§lar
dl. <;iinkii Allah'm dininin davetc;ileriydiler.)) 

Ustad Nedevi, saglam imamn ahlak ve temayiillerdeki te'siri iize
rinde de §oyle der: 

«ister Arap olsun, ister Acem, biitiin insanlar bir cahiliyet hayatl 
Ya.§IyorlardL Kendilerinin emrine verilmek iizere yaratllml§ olan var
llklara secde ediyorlardl. Pe§ine dii§enlere miikafat veremeyecek, kar
§1 1;;1kanlan cezalandiramayacak, emir veya neliiy kabiliyeti olmayan 
nesnelerin oniinde egiliyorlardL Onlarm hayatmda dinlerin c;ok az bir 

. te'siri vard1. Benliklerinde, ruhlarmda ve kalblerinde hakimiyet kura
madigi gibi ahlaki ve ic;timai hayatlarmda da te'siri yoktu. Onlar Al
lah'a inamrken yapacag1 i§i bitirmi§ ve i§inin ba§mda:n c;ekilerek ye
rini ba§kalanna teslim etmi§ bir ustaya inamr · gibi inamyorlardL i§
lerini, kendi ellerine alrm§lardL Ulkelerini kendileri yonetiyor, i§lerini 
kendileri tanzim ediyor, erzak1 kendileri dag1tlyorlard1~ Muntazam dev
let menfaatlanm hep kendi isteklerine gore tanzim ediyorlard1. ·Boyle
ce Allah'a imanlan tarihi bir bilgi olmaktan oteye ge~;;memi§ti. Allah'a 
inamrken gokleri ve yeri O'nun yaratt1gm1 kabul' ederken bir san'at 
tarihi- ogrencisinin, bu eski ko§kii kim yaptlrd1, diye · soran birisine es
ki krallardan birisinin adm1 vererek ondan korku ve endi§e duymad1g1 
gibi; onlar da goklerin ve yerin yaratanmm Allah oldugunu soyliiyor 
ve ondan ote bir §ey dii§iinmiiyorlardL inanc;lan hu§u' ve enginlikten 
mahruindu. Allah'1 tamm1yorlard1. O'na sevgi ile baglanm1yorlard1. <;ok 
k1sa, karmakan§Ik ve miibhem bir bilgileri vard1 Allah hakkmda. Bu 
yiizden de ruhlarma bir korku, ic;lerine bir mahabbet duygusu salml
yordu.)) 

«i§te Araplar ve onlarla birlikte miisliiman olanlar bu karmakan
§lk olii ve donuk bilgiden ruha, benlige, kalbe ve organlara te'sir eden 
ahlaki ve ic;timai hayatla ilgili her konuda miiessir olan derin bir ruhi 
bilgiye ve ac;1k bir inanca dondiiler. En yiice s1fatlarm ve en giizel isim
lerin sahibi olan Allah'a inand1lar. inand1klari bu Allah, alemlerin Rab
biydL Rahman ve Rahim'di. K1yamet giiniiniin sahibiydi, miilk sahi
biydi, Kuddus idi, Selam idi, Mii'min idi, Miiheymin idi, Aziz idi, Ceb
bar idi, Miitekebbir idi, Hahk idi, · Bari idi, Musa-Q-vir idi, Hakim idi, 
Gafur idi, Vedud idi, Rauf idi, Rahim idi. Her §eyin yaratllmas1 O'nun 
elinde idi. Her· §eyin sahibi 0 idi... Ve daha Kur'an'da belirtilen biitiin 
Slfatlarm sahibiydi. Cennetle miikafatlandmp cehennemle azablandl
nrdl. Dilediginin nzkm1 geni§letir, diledigininkini bir olc;iiye gore ve
rirdi. GOzlerin gizledigini, kalblerin saklad1gm1 bilirdi. .Bu geni§, ac;1k 
ve derin inanc;l;:L rUhlarmda ak1l almaz bir ruhi ink1lab meydana geldi. 

·:~ .. ,· . 
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Onlardan. birisi Allah'a inand1gm1 ve O'ndan . ba§ka ilfth olmad1gm1 
daha kabul ed~r etmez, hayat1 busbutun eskisinin tersine donerdi. iman 
iliklerine kadar i§ler, damarlarma kadar s1zar, duygulan~a kadar iner
di. Ve artlk onun igin bir ruh ve bir kan olurdu. Cahiliyetin her turlu 

· kalmtilanm ve mikroplanm soker atard1. Akhm ve kalbini imamn feyzi 
ile doldurur, artlk o adam bir ba§ka adam olurdu. iman, yakin, sab1r ve 
§ecaat, ornegi bir ki§i <;1kard1 kar§lnnza. Hareket ve ahlak1yla ak1llan 
hayrete dii§iiren, ahlak tarihini ve felsefesini deh§ette b1rakan bir ki§i 
olurdu. Halen de . bu husus bir hayret ve deh§et konusudur. ilim alemi 
onu, derin ve mukemmel bir imandan ba§ka hi<; bir sebebe baglayamaz.>> 

«BU inan<; o ki§i i<;in bir ahlak ve ruhi terbiye mektebi olurdu. Sa
hibine; irade sahibi olmak, nefse hakimiyet ve nefsi kontrol etme gibi 
yuce ahlaki faziletler dikte ederdi. Ve artlk · o ki§i ahl9,k tarihinde ve 
psikolojide bilinen en tipik orneklerden birisi haline gelir, be§eri dii§iik
liiklerden ve ahlaki bozukluklardan kurtulurdu. Herhangi bir z~man 
behimi arzular ba§kaldiracak olsa ve insan hi<; bir kontroliin kendisini 
ta'kib etmedigi s1rada birtak1m dii§iikluklere ma'ruz kalacak olsa, ka
nun elinin uzanamad1g1 yerlerde su<;a tevessiil edecek ol:.c.l., "' zamar1 
bu iman onun nefsinin arzulanm dizginleyen §iddetli bir dizgin, vic
dam s1zlatan ag1r bir kam<;I olur. Hayali donatan parlak bir ideal olur 
ve o iman sahibi kanunun kar§Isma gegip kusurunu itiraf etmedikge, 
kendisini §iddetli i§kencelere ma'ruz b1rakmad1k<;a bir tiirlu rahat ve 
huzur bulamaz. Allah'm korkusundan ve ahiret endi§esinden kar§lla§
tigl azablara huzur ve guven i<;erisinde tahammiil eder.>> 

«i§te bu iman, insanllgm §eref ve haysiyetinin iffet ve kerametinih · 
en saglam koruyucusu olmu§tur. Ona sahib olan ki§i, nefsinin her turlu 
arzu ve istekleri kar§ISmda en buyuk kontrole sahib olmu§, kendisini. 
kimse.nin gormedigi ve kimseden korkmasmm sozkonusu olmad1g1, tek 
ba§ma kald1g1 hallerde bile en onemli · bir dizgin olarak yerini almi§
tlr. Nitekim islam fetihleri tarihinde ganimetler kar§lsmda iffetli dav
ranmak, emanetleri ehline tevdi' etmek, Allah'a samimiyetle baglanmak 
hususunda oyle buyuk ornekler meydana gelmi§tir ki be§er tarihi onun 
benzerine §ahid olmami§tlr. Biitiin bunlar i§te koklU bir . imamn ve her 
zaman, her yerde Allah'm gorup bildigini, O'nun murakabesi altmda 
bulundugunu hissetmenin neticesidir.>> 

«Halbuki onlar bu imana gelmezden once bir anar§i i<;erisinde idi
ler. Hareketleri, ya§ayi§lan, all§-veri§leri siyasi ve i<;timiU durumlan 
tam bir anaqi havas1 arzediyordu. Hi<; bir emir dinlei:niyor, hi<; bir ni
zam kabul etmiyor, bir hizaya girmiyorlardL Kendi arzulannm dogrul
tusunda yuruyor, korukorune heveslerine kap1llyorlardu 

«Ama §imdi. imana gelir gelmez Allah'm emir ve buyruklanm ka
bul ederek hukmunu benimsemi§ler, O'na kullugun di§ma <;lkmaml§lar, 
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kendilerini mutlak ilahi' dine teslim etmi§ler, hiikm-ii ilahi kar§tsmda 
sansuz bir teslimiyetle baglanmt§lar, her tiirlii agtrllklanm atmt§lar, 
biitiin bencilliklerinden ve arzularmdan vazge~mi§lerdi. Allah'm diledi
gi, ha§ kar§Iladtgt hayatm dt§mda hi~ bir §eyleri bulunmayan birer kole 
haline gelmi§lerdi. Sava§lan ve ban§lan ancak Allah'm izni ile fdi. 
Memm1niyetleri ve ktzgmllklan, all§-veri§leri, miinasebet kurmalan ve 
miinasebetlerini kesmele~i dagrudan dagruya Allah'm iznine ve einrine 
baghydL)) 

i§te bu ayet-i kerime, be§eriyete bu inan~ ile kumanda etmek i~in 
se~ilmi§ alan islam cemaatmm vastflarmdan bahsederken bu imana i§a
ret etmektedir. Bu imamn gerekleri arasmda Allah'a tevekkiil de yer 
almaktad1r. Ne var ki Kur'an-1 Kerim Allah'a tevekkiilii zikre deger 
ayn bir nakta alarak belirtiyar. 

«Ve Rablanna tevekkiil edenler i~indir)) · ... 
ifadenin metnindeki ciimle kurulu§unun takdim ve te'hiri, tevek

kiiliin yalmz Rablan alan Allah'a alacagm1 kas1r yoluyla ifade etmek
tedir. Yalmz ve yalmz Allah'a tevekkiil edilir. Ba§kasma degil. i§te ·b11 

da tevhidin ilk §ek-lidif: -Ger~ekten mii'min Allah'a ve O'nun stfatlan
na inamr. Ve yakinen bilir ki mevcudatta bulunan her §ey Allah'm 
iradesiyle viicud bulur. O'nun izni almadan bi~ bir §ey meydana gel
mez. i§te bunun i~in ayet-i kerime, yalmz Allah'a tevekkiil edilinesini 
belirtiyar, hi~ bir fiil ve harekette Allah'tan ba§kasma yonelinmemesi-
ni buytiruyar. ' 

Elbette ki bu duygu her Jerd i~in §arttlr. Ve ancak d duyguyla ba
§Im tutarak Allah'tan ba§kasmm oniinde egilmez. Kalbi mutmain ala
rak Allah'tan ba§kasmdan ~ekinmez ve bir §ey beklemez. Stkmtlya dii§
tiigu zaman i~i rahattlr. Balluk geldigi zaman ruhu kararhdtr. Nimet
ler ve stkmtllar anu degi§tirmez. ~uras1 da muhakkak ki bu duygu ka
filenin rehberligini iizerine alan kumandanlar i~in ~ak daha z~j.ruridir: 

«Biiyiik giinahlardan ve hayastzhktan ~ekinenler)) ... 
Kalbi temizlemek; hareketleri her tiirlii giinahlardan ve hayastz

llklardan antmak saglam bir inancm tabii neticesidir. ideal bir ku
mandanm da en zaruri ihtiyac1d1r. Giinahlar ve fenahklan irtikab eden 
bir ki§inin kalbinde imanm safiyeti ve temizligi kalmaz. Sfrf bir imana 
sah:.p almayan, giinahlarm karartt1g1 ve aydmhgmt silip gotiirdiigii 
bir kalb asia insanhga kumanda etmeye elveri§li almaz. Biraz once ik
tibas ettigimiz boliimlerde de i§aret edildigi gibi ilk islam kitlesinin 
kalbinde imanm keskinligi ve hassasiyeti a dereceye ula§ffil§ idi ki, da
ha once ve daha sanra e§ine rastllitnmas1 miimkiin almayan bir ehliyet
le anlar be§eriye~in kumandam aln;J.ayt hak etmi§lerdi. Ger~i be§er de
nilen §U yaratlgm zaaf naktalanm bilir. Ve bunun i~in anun kumanda 
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mevkiine gec;:ebilecek haddini belirtir. Ve ki§i, giinahlarm biiyiiklerin
den ve hayas1zhktan sakmd1k<;:a Allah katmdaki ·mevkilere ula~bilir. 
Yoksa kiic;:iik giinahlardan uzakla§mak biitiiniiyle ka,bil-i imkan degil
dir. Ama Allah, onun kabiliyetini bildigi ic;:in rahmetiyle ku§atarak kii
<;:iik giinahhl.nm bagi§lar, bu da Allah'm §U insanogluna bir lutfu ve 
rahmetidir. Bu rahmet kar§ISmda insamn Allah'tan haya etmesi ge
rekir. Miisamaha insam mahc;:up edecegi gibi, bagi§lama da haysiyetli 
kalblerde haya duygusunu harekete gec;:irir. 

«Ofkelendiklerinde bile bagi§layanlar» ... 
Bu s1fat Allah'm insanlarm hata ve giinahlanm miisamaha edi§i

ne gizlice i§aret edildikten sonra varid olarak kullar arasmda da mii
samaha ve bagi§lamamn iyi oldugunu gosteriyor. Mii'minlerin vasf1 
olarak da, k1zd1klan zaman bagi§ladiklanm belirtiyor. Burada islam'm 
miisamahakar hareketi, be§er nefsine kar§l ho§goriilii tavn bir kere 
daha ortaya <_;:1k1yor. islam insana takatinden fazla bir §ey yuklemiyor. 
A~ah biliyor ki, k1zgmhk be§eri bir heyecand1r. Ve insanm dogu§unda 
v!-rd1r. Binaenaleyh biitiiniiyle §er degildir. Allah ic;:in, din ic;:in, hak ve 
atialet ic;:in klzmak hem istenen bir k1zgmhktlr, hem de hayirlHihr. Bina
enaleyh islamiyet, k1zgmhg1 biitiiniiyle yasaklay1p giinah olarak kabul 
etmez. Bilakis onun insan tabiatmda dogu§tan mevcud oldugunu kabul 
eder, insanm f1trat1yla dininin emirleri arasmda karars1zhk ic;:erisinde 
k1vramp durmasm1 istemez. Bu yiizden bag1§lamay1 emreder. ins~mn 
gazab1m yenmesini belirtir. Ve bunu iman s1fatlarmdan b!r s1fat ola
rak tavsif eder. Bununla beraber bilindigi gibi Hz. Peygamber ·'hi<; bir 
zaman kendi nefsi i<_;:in k1zmann§, sadece Allah ic;:in kizmi§tlr. K1zgmhk 
Allah ic;:in olunca bu gazabda bir §ey yoktur. Elbette ki bu vas1f, Hz. 
Muhammed Mustafa'mn yiice ruhi §ahsiyetinin bir mertebesidir. Allah 
o vasf1 biitiin mii'minlere §art ko§maz. Bu hareketi ho§ kar§Ilamakla 
birlikte emir olarak teklif etmez. Sadece k1zmca bagi§lamakla ye
tinmeyi, elinden gelince affetmeyi ve intikam sevdasma kapilmaya
rak ~§ahsi hudutlar <;:erc;:evesinde oldugu miiddetc;:e ferdlerin kendisini 
alakadar eden hususlarda kald1g1 siirece~ oc alma duygusundan uzak
la§mayi tavsiye eder. 

<<Rablanna icabet edenler» ... 
Rablanyla kendilerinin arasma giren engelleri . kald1ran, Allah'a 

vasll olmayl onleyen, gizli ruhi manialan ortadan kaldlranlar. Ki§i ile 
Rabbi ·arasma giren engeller; nefis, §ehvet ve arzuland1r. BJ.l engeller 
bizzat - ~Itsamn mevcudiyetinden ne§'et etmektedir. insan bu engeller
den kuctulunca Rabbma giden yolun a<_;:Ildigmi goriir. Ve o zaman hi<; 
bir e:r;.tgele c;:arpmadan Rabbmm emirlerine icabet eder. Biitiin emirle
rini yerine getirir. Her miikellefiyet kar§Ismda onleyici bir . arzu enge-
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hyle kar§Ila§IDaZ. ilahi emirlere bu umumi icabetten SOnra ayet-i keri
me onun tafsilatma gec;iyor: 

«Namaz kllanlar ic;indirJJ .. . 
Namazm bu dinde c;ok yti.ce bir mevkii vard1r. Kelime-i §ehadetten 

sonra bu dinin ikinci temel kaidesidir. Ve Allah'a icabet edi§in birinci 
omegidir. Namaz kul ile Rabbi arasmdaki bir baglantldlr. Ve o, tek 
bir safta rti.kua ve secdeye varan kullar arasmdaki e§itligin en gti.zel 
omegidir. Namazda bir ba§, bir ba§tan once kalkmaz. Bir adam bir ada-. 
mm onti.ne gec;emez. Belki de bunun i<;in namazdan hemen sonra me§
veret prensibine yer verilmi§ ve ondan sonra zekat meselesine gec;ilmi§
t ir : 

«Onlarm i§leri aralannda mti.§avere iledir.Jl 
ifade-i Celile, mti.'minlerin her i§inin mti.§avere ile oldugunu belir

terek hayata mti.§avere rengini veriyor. Daha once de belirttigimiz gibi 
bu ayet, mekke devrinde ve henti.z bir islam devleti kurulmazdan once 
gelmi§tir. ~u halde mti.§avere hususu mti.slti.manlarm hayatmda devlet 
yonetimindeki mti.§avereden c;ok daha §ti.mullti.dti.r. Mti.§avere islam ce
maatmm alamet-i farikas1d1r. Henti.z devlet kurulmaml§ da olsa, islam 
cemaat1 hususi manada mti.§avere emri ile mti.kelleftir. Vak1a islam'da 
devlet, cemaatm §ahsi hususiyetlerinin tabii bir sonucundan ba§ka bir 
§ey degildir. Cemaat ferdi ve ic;timai hayata islam nizam1m yerle§tire
rek devlet etme gti.cti.nti. kendi ic;inde ve bti.nyesinde ta§Ir. Bunun ic;in 
zaten islam cemaatmda §U.ra prensibi c;ok erken gelmi§tir. Ve §ura mef
hUmu, s1rf devlet ve hti.kti.met mekanizmasmdaki c;erc;evesinden c;ok da
ha geni§ anlamlld1r. Me§veret damgas1 mti.slti.manca ya§amamn ana 
damgas1d1r. insanllga kumanda etmek ic;in segilmi§ olan sec;kin toplu
lugun ana alametidir. Ki, kumanda vas1flarmm en gereklilerinden bi
risidir. 

~ura prensibinin olu§ §ekline gelince; bu, demirden kahplar ic;eri
sine do~ti.lmti.§ bir §ey degildir. Tamamen zamanm ve §artlarm ihtiyac; 
tarzma birakilnn§tlr. Buna gore islam cemiyetinin hayatmda mti.§ave
re prensibi nas1l tahakkuk edecekse oylece yap1hr. Zaten islam'm koy
dugu prensiblerin hepsi kat1 §ekillerden ve harfi harfine uygulanmas1 
gereken hti.kti.mlerden ibaret degildir. Bu her §eyden evvel bir ruh me
selesidir. imanm, gonti.llerde gerc;ek manada yer edip etmemesinden ve 
islam gerc;eginin amel ve hareketlerde §ekil ahp almamasmdan dogar. 
islami prensiblerin deru.nundaki gizli iman gerc;eklerini hie; onemseme
den s1rf dl§ §ekillere bak1p bunlann ti.zerinde durmak hie; bir §ey sagla
maz. Gerc;i bu soz, islam akidesinin mahiyetini iyi bilmeyenler tc;in ba§~ 
Iang1c;ta ele avuca s1gmaz gayr-i mazbut bir ifade imi§ gibi gorti.nti.rse 
de, islam akidesi mti.sbet inanc;lan nokta-i nazanndan ve diget sistem
lerine hie; goz atmadan temel inanc;lan ele almd1g1 zaman, be§erin . 
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kendi biinyesinde kuvvetli etkiler yapan ruhi ve akli gerc;ekleri ihtiva 
ettigi goriil:ir. Bu temel esaslar, be§er hayatmdaki belli sistemleri. ve 
muayyen §ekilleri olu§turmak iizere gerekli zemini haz1rlar. Bu temel 
imamn hazirladlgl zemin iizerine bilahare gelen ayetler, istenen §ekil
leri ve sistemleri kurar. Bu gelen hiikiimler, §ekil ve sistemleri yeniden 
·meydana c;1karmak ic;in degil, var olam tanzim ic;indir. islami sistem
lerin degi§ik §ekillerinden herhangi birisinin kunilabilmesi ic;in once 
miisliimanlarm var olmas1 laz1md1r ve miiessir bir iman vasatmm bu
lunmasi §arttlr. Yoksa §ekilleri tanzim ic;in gelen hiikiimler hie; bir §ey 
saglamaz. Ve islam nizammm ana vas1fla:pm ta§Iyan saglam bir ni
zam kurmak miimkiin olmaz. 

Ne zaman gerc;ek manada miisliimanlar var alursa ve ne zaman o 
miisliimanlarm kalbinde iman gerc;ek manada yer ederse, a zaman is
lam nizann .artaya c;1kar. Ve a, miisliimanlarm hayat §artlarma en uy
gun alan sistemi ve §ekli kurar ... Biitiin islami prensibleri en iyi §ekilde 
gerc;ekle§tirir. . . .. 

«Kendilerine verdigimiz nz1ktan da infak ederler.» 
Bu hiikiim de heniiz Hicretin ikinci Yilmda inen zekat farizasmdan 

once varid almu§tur. Ancak umumi mfmada infak, islam cemaatmm 
hayatmda ta ba§mdan beri mevcud alan bir prensibdir. Hatta islam'm 
dagu§uyla dogmu§tur. Bir davann1 elbette ki maddi fedakarhg1 alacak
tn... Kalblerin cimrilikten temizleiunesi, miilk sevgisinden uzakla§masi 
ve Allah'a giivenmesi ic;in bu §artt1r. Gerc;ek manada imana ermek ic;in 
de zaruridir. Diger yandan toplum hayatmm idamesi ic;in infak zaru
reti vard1r. Qiinkii dava bir sava§ <!lemektir. Ve sava§an insanlar ara
smda dayam§ma zarunlulugu vard1r. Qagu kere bu dayam§ma oyle bir 
§ekil ahr ki, hie; kimsenin farkh · bir miilkiyet.i sozkanusu almaz. Nite-, 
kim Mekke'den Medine'ye hicret edildigi zaman boyle almu§tur. Mek-
ke'den gelen miisliimanlar Medine'li karde§lerinin evlerine inmi§lerdi. 
Ama §artlar degi§ip durum farkhla§mca, geni§ anlamdaki infak pren
sibi zekat esasma baglanmi§tlr. Her nas1l alursa olsun infak, be§eriyete 
kumanda etmek ic;in sec;ilen inananlar taplulugunun en bariz c;izgilerin
den biris_idir. 

ccOnlar ki kendilerine zuliim vaki' alunca elbirlik alurlar» ... 
Bu Slfatm, Mekke devrinde nazil alan ayetlerde varid olmasmm da 

c;ak hususi bir manas1 vard1r. Bir kere bu ifade, islam cemaatmm te-
. mel niteligini belirtmektedir. 0 da Z\lliim kar§ISmda elbirlik almak ve 
zulme ba§ egmemek. Elbetteki insanhga, iyiligi emredip kotiiliikten ah
kaymak, . be§er hayatma hakim alarak Allah'm yard1m1yla hak ve ada
leti gerc;ekle§tirmek ic;in · yeryiiziine gonderilmi§ alan iimmetlerin en 
haYirllSl bak1nnndan zulme ba§ egmemek tabii bir vas1ftlr. ccBiitiiniiyle 
izzet; Allah, Rasulii ve mii'minler ic;indir.» Bu cemaatm tabiatl ve va~ 
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zifesi, zulme kar§I elbirlik olarak dii§manhgi bertaraf etmeyi gerektirir. 
Her ne kadar bir sure Mekke'deki mahalli §artlann geregi olarak ve ilk 
mi.isli.imanlarm. hayat basamaklannda geli§tirilmelerinin ic~.b1 olarak 
ellerini her §eyden (_;ekip namaz k1lma ve zekat vermekle emrolunmu§lar 
ise de, bu gelip ge(_;ici bir durumdur. Ki:ikli.i bir toplumun i:izelliklerini 
ilgilendirmez. Ote yandan Mekke devrinde sulh ve sab1r taktiginin se
<; ili§inin ba§ka hususi sebepleri vard1. Bir kere ilk mi.isli.imanlarm ma'ruz 
kaldlg1 i§kence ve engeller tapluma hakim alan bir kitleden gelmiyordu. 
Qi.inki.i yanmadada ge(_;erli alan i'.;timai ve siyasi di.izen, karmakan§Ik 
bir kabile di.izeni idi. Binaenaleyh mi.isli.iman ferdlere i§kence edenler, 
ozellikle kendi yakmlan idi. Hele · saylu ki§ilerden birisi ise kendi ya
kmlarmdan ba§ka kimse ana sata§ma ces~.retini gi:isteremezdi. <;ok en
der almak i.izere bir mi.isli.iman ferde veya mi.isli.imanlara tapluca teca
vi.iz vuku' bulmu§tur. Nitekim saylu ki§iler i§kence yaptlklan ki:ilelerini 
mi.isli.imanlarm satm ahp azad etmesine engel almuyar ve azad alan 
ki:ilelere (_;agunlukla kimse i§kenceye cesaret etmiyardu. Hz. Peygamber 
de mi.isli.iman ferdlerin bulundugu, her hanede bir sava§ vasatmm mey
dana gelmesini istemiyardu. Kalblerin sertliklerini gidermek i'.;in en 
uygun yal ban§ yaluydu. 

Diger taraftan Arap taplumu haysiyetine dii§ki.in bir taplumdu. 
i§kenceye du(_;ar alan hakhlan desteklerdi. Mi.isli.imanlarm !§kencelere 
tahammi.il edip imanlan dagrultusund9. sab1r gi:istermeleri, taplumun 
bu duygusunu mi.isli.imanlarm i.izerine '.;~kmek baku~ndan i:inemli idi. 
Nitekim Ha§im agullan sayuna kar§I giri§ilen baykat hadisesi bunun 
en gi.izel i:irnegiydi. Bu mesel€ bir haysiyet meselesi say1larak anla§ma
nm yer ald1g1 sayfa yine Kurey§'liler tarafmdan par(_;alanmi§ ve bu zu
li.im muahedesi yak edilmi§ti. Bu naktada gi:iz i:iniinde bulundurulmast 
gereken bir ba§ka husus da, Arap taplumu di.izensiz, heyecanh ve si
nirli bir taplumdu. <;abucak sava§a ve k11lca sanllrlard1. Mi.isli.iman 
§ahsiyetlerin dengesini karumak i(_;in bu hep ayakta duran k1zgm si
nirleri yenip bir hedefe yi:ineltmek gerekirdi. Mi.i'minlere sabretmeyi ve 
sinirlere hakim almay1 i:igretmek icab ederdi. Bunun yam s1ra inan<;
larm, her ti.irli.i zevk ve . ganimetlerden i.isti.in aldugunu i:igretmek ge
rekirdi. i§te bi.iti.in bunlardan dalay1 eziyetlere kar§I sabra davet Allah 
nizammm egitici prensiplerine uygun alarak mi.isli.iman §ahislarda den
ge saglamay1 ve sabrederek hak bildigi yalda yi.iri.imeyi i:igretme hede
fine mebni idi. Bu ve benzeri hususlar Mekke doneminde sulh ve sab1r 
siyaseti gi.idi.ilmesini icab ettirmi§ti. Ancak islam cemaatmm devamh 
ve esash vasf1 : «Kendilerine zuli.im vaki' alunca elbirlik alurlar.» hi.ik
mi.iydi.i. Ayet-i kerime, hayatm umumi bir kaidesi almas1 bak1mmdan 
§U temel kaideyi de yerle§tiriyor : 

T efsir, C : XIII ; F . 447 
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«Kotiil ugun kar§1llg1 ona denk bir kotiil U.ktur ... )) 
Cezada esas budur. KotUlugun §lmararak az1tmamas1 u;m on-un 

kar§1hg1 bir kotultiktur. Yerytiztinu bozguna vermesini onleyici bir gu
ctin korkusunu hissetmezse kotultik guven ir;erisinde yol allr. 

Bununla beraber mtikafatlm Allah'tan beklemek tizere bagu:?lamak 
ve ruhlardaki kinleri yenmek, toplumun bencilliklerini gidermek daha 
iyidir. Ama bu kaidenin d1§mdad1r. Bagv:?lama ancak kotiiluge kottiltik
le kar§l koyma gucti bulundugu zaman sozkonusu olur ve o zaman ba.
gi§lamanm bir manas1 olur. Mtitecavizi onler ve bagl§layan ki§inin te'
sirini gosterir. Mutecaviz kendisine mtisamaha edildigini ve bu ytizden 
bag1§land1gm1 yoksa gur;stizltikten dolay1 affedilmi§ olmad1gm1 anlarsa 
utamr ve mahcub olur. Ve kendisini bagu~layan dti§manmm usttinltigti
nu kabul eder. Bagi§layan kuvvetli ise, ruhunun armd1gm1 ve yuceldi
gini gortir. Boylece bagi§lama hem bagi§layari, hem de bagi§lanan ir;in 
haYirlld1r. Ama gtir;stizltik ve acz halinde durum boyle degildir. Zaten 
aciz iken bagi§lama soz konusu olamaz. 0 zaman bagi§lamanm bir one
mi de yoktur. Bilakis mutecavizlerin i§tihasm1 kabartlr ve tecavtize ug
rayanlan dti§tirerek yerytiztinde fesadm yay1lmasma sebep olur : 

«Muhakkak ki Allah zultim edenleri sevmez ... n 

Bu da «Kottiltigtin kar§1llg1 ona denk bir kotulukttir.» kaidesinin 
bir yandan takviyesi ve ate yandan da gerek kottiltikle kar§lllk verirken, 
gerekse bagi§larken haddi tecavtiz etmemenin ve bir yerde durmak ge
rektiginin ifadesidir. Bir ba§ka te'kid daha mufassal olarak geliyor: 

«Zultim gordtikten sonra hakkm1 alanlara, i§te onlara kar§l durul
maz.» 

«Ancak insanlara zulmedenlere v~ yerytiztinde haks1z yere ta§km
hk edenlere kar§l durulmahd1r. i§te onlara elim az9,b vard1r. )) 

Zultim gordtikten sonra hakkm1 alan ve kottiltigfi kotultikle kar
§llayan, ama haddi tecavuz etmeyen kimse ir;in bir' sorumluluk yoktur. 
0, me§ru' olan hakk1m almak istemektedir. Binaenaleyh kimseye te
cavuzu dti§tinmemektedir. Bu ytizden yoluna da kimsenin engel olma
masl gerekir. Kar§l durulmas1 gerekenler, insanlara zulmeden ve yer
ytiztinde hakslZ yere zultim pe§inde ko§anlardlr. Yerytiztinde bir zalim 
zulmtine devam ettiginde insanlar ona kar§l t;Ikarak zulmune engel ol
mazlarsa huzur nedir gortilmez. Bir azgm tecavuztinti ytirutur ve ona 
kar§l r;1k1p hakkmdan gelen birisi bulunmazsa, yerytizti sulh ve sukun 
bulmaz. Ytice Allah, azgm zalimlere elim azab1 vaadederken insanlarm 
da onlarm kar§Isma r;1k1p yollarma dikilmelerini ima etmektedir. Bi
lahare ayet-i kerime normal bir muvazene kurarak nefisleri kontrol al
tma almakta, ferdi hallerde sab1r ve mtisamaha prensibini koymakta
dlr. Sab1r ve mtisamaha maglubiyetten degil .• tistunltikten, zilletten de
gil merhametten gelmelidir : 

d 
b 
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ccBununla beraber kim de sabreder ve bagi§larsa i§te bu §i.iphesiz 
azmedilmeye deger i§lerdendir.n 

Bu noktadaki hi.iki.imlerin toplam1 iki hareket arasmda bir muva
zene kurmaya ~all§maktadlr. Nefsin kin ve gayzm1 yok etmeye ~all§mak
ta, zaaf ve zilletten, zuli.im ve tecavi.izden ahkoymak istemektedir. Nefis
leri her halukarda Allah'm nzasma baglamaktadir. Sabn, bu kokli.i se
yahatm yegane zahiresi olarak belirtmektedir. 

Gori.ili.iyor ki, mi.i'minlerin s1fatlarmm hepsi be§eriyete kumanda 
edecek ve Allah'm, inanarak Rablarma tevekki.il edenlere vaadettigini 
uman se~kin bir cemaatm temel karakterini ~izmektedir. (Seyyid Ku
tub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XIII, 126-140) 
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40 - Kotulugiin kar~1hg1, ona denk bir kotulliktur. 

Kim aJfeder ve 1slah ederse, ecri Allah'a aittir. Muhakkak 
ki Allah, zalimleri sevmez. 

41 - Kim zulme ugrad1ktan sonra hakk1n1 ahrsa, aley
hine bir yol yoktur. 

42 - Y ol, ancak insanlara zulmedenler ve yeryuzi.in
de haks1z yere ta~1nnhk edenler ic;indir. i~te onlara elim 
bir azab vardlr. 

43- Bunurila beraber kim de sabreder ve bag1~larsa, 
i~te bu; ~uphesiz azmedilmeye deger i~lerdendir. 

Allah Teala'mn: ccKoti.ili.igi.in kar§1hg1 ona denk bir koti.ili.iktiir .ll 
kavli §U ayetleri gibidir: ccKim size saldmrsa, siz de tlpkl onun sald1rd1-
~ gibi ona saldmll.ll (Bakara, 194). <CEger ceza verecek olursamz, . 
ize reva gori.ilen ukubetin misillemesiyle -ceza verin. Sabrederse-
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niz elbette bu, sabredenler ic;in daha iyidir.n (Nahl, 126) Boylece ada.leti 
me~ru' k1lm1§tir ki, buradaki adaJet k1sastir. Aynca; daha iistiin olanma 
yani affa davet etmi§tir. Bu, Allah TeaJa!nm: «Yaralamalara k1sas var
dlr. Kim de hakkmdan vazgec;erse; o kendisi ic;in keffarettir.n (Maide, 
45) ayeti gibidir. Bu sebeple burada da: «Kim affeder ve 1slah ederse, ec
ri Allah'a aittir. (Allah katmda bu elbette bo§a gitmez.) » buyurmu§tUr. 
Bir hadiste §Oyle buyrulur: Bir kulun affetmesiyle Allah Teala ancak · 

· onun izzetini arttmr. «Muhakkak ki Allah, zalimleri, (tecaviizkar olan
lan, kotiiliige ilk ba§layanlan) sevmez. Kim zulm6 ugrad1ktan sonra 
hakk1m allrsa, aleyhine bir yol yoktur. (Kendisine zulmedenlerden hak
klm almasmda elbette onlar iizerine bir giinah yoktur.) » ibn Cerir der 
ki: Bize Muhammed ibn Abdullah'm .. . ibn Avn'dan rivayetine gore; o, 
§Oyle demi§tir: «Kim zulme ugrad1ktan sonra hakkm1 allrsa, aleyhine 
bir yol yoktur.» ayetindeki hakk1m almay1 soruyordum. Ali ibn Zeyd 
ibn Ced'an bana iivey annesi Ummii Muhammed'den §Oyle bir hadis 
rivayet etti: Ummii Muhammed mii'minlerin annesi Hz. Ai§e'nin ya
mna girdiginde o, §Oyle anlatml§: Bir gun Allah Rasulii (s.a.) yam
nnza girdi. Zeyneb Bint Cah§ yamm1zdayd1. Eliyle bir §ey yapma
ya ba§ladl. Allah Rasulii (s.a.) onun ne yaptigm1 anlamad1. Ben 
Rasulullah'm elini tuttum ve ne yapt1gm1 ona anlatt1m da, Al
lah Rasulii (s.a.) durdular. Zeynep bize yonelip Hz. Ai~e'ye agzma 
geleni soylemeye ba§lad1, Allah Rasulii (s.a.) onu bundan men' ettiyse 
de soylediklerine son vermedi. Allah Rasulii (s.a.) Ai§e'ye; sen de ona 
ag1r sozler soyle, buyurdu. Hz. Ai§e de ona ag1r sozler soyleyip onu bas
tirdL Zeyneb, oradan aynllp Hz. Ali'ye geldi ve : Ai§e sizin hakkm1zda 
~oyle §Oyle ag1r sozler soyledi, dedi. Bunun iizerine Hz. Fatima geldi ve 
Allah Rasulii ona: Ka'be'nin Rabbma yemin olsun ki o, ~iiphesiz baba
nm sevgili hamm1d1r, buyurdu. Hz. Fatima oradan aynhp gitti ve Hz. 
Ali'ye: Ben Allah Rasulune §Oyle §Oyle dedim, o da bana ~oyle §oyle ce
vab verdi, dedi. Hz. Ali de Hz. Peygamber (s.a.)e gelip bu hususta 
konu§tu. Hadisin ibn Cerir'deki ifadeleri boyledir. Ancak hadisin isna
dmda bulunan Ali ibn Zeyd ibn Ced'an'm rivayetlerinde c;ok kere miin
.kerlikler vard1r ve bu haqiste de. durum aymd1r. Sahih olan hadis ise 
bu hadistekilerin tersi ifadeleri ic;ermektedir. Nitekim Nesei ve ibn Ma
ce'nin Halid ibn Seleme kanallyla Urve'den rivayetlerine gore Ht. Ai§e 
(r.a.) §Oyle anlatml§: Ben kendime gelir gelmez Zeynep ofkeli bir hal
de ve izinsiz olarak yamma girdi, sonra Allah Rasulii (s.a.)ne: Ebu Be
kir'in k1z1 kollanm sana dolad1g1 zaman bu sana yeter, deyip bana don
dii, ben ondan yiiziimii c;evirdim. Nihayet Hz. Peygamber (s.a.): i§te, 
onunde duruyor, ondan hakkm1 al, buyurdu. Ona yoneldim ve gordiim 
ki agzmda tiikriigii kurumu§, bana hie; bir cevab vermedi. Allah Rasulii 
(s.a.)ne baktim; yiizii aydinlanml§ti. Bu hadisin lafz1 Nesei'nindir. 
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Bezzar der ki: Bize Yusuf ibn Musa'mn .. . Hz. Ai§e (r.a.)den rivaye
tine gore, Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Kim, kendine zulme
dene beddua ederse; ondan hakk1m alml§ olur. Hadisi Tirmizi de Ebu 
Ahvas kanallyla Ebu Hamza Meymun'dan rivayet etmi§ ve §Oyle demi§
tir: Bu hadisi sadece Ebu Ahvas kanalmdan rivayetle biliyoruz. Hadis 
hat1zllg1 bak1mmdan onun hakkmda c;e§itli §eyler soylenmi§tir. 

uYol · ancak insanlara · zulmedenler, (insanlara zulmii reva goren
ler) ve yeryiiziinde haks1z yere ta§kmllk edenler ic;in (cezaya yol var
dlr ve giinah ancak bunlara)dir.» Sahih bir hadiste §6yle buyrulur: iki 
ki§i birbirlerine sovdiiklerinde mazlum durumdaki, kar§ISmdakine teca
viize yeltenmedigi siirece soylediklerinin giinf\h1 ilk ba§layanm iize
rinedir. 

ui§te onlara elim (<;etin) bir azab vard1r.» Ebu Bekr ibn Ebu ~ey
be der ki: Bize Hasan ibn Musa'mn ... Muhammed ibn Vasi'den rivaye
tine gore; o, §Oyle anlat1yor: Mekke'ye gt~ldim ve bir de baktlm ki hendek 
iizerinde bir gozetleme yeri var. Beni yakalaytp Mervan ibn Miihelleb'e 
gotiirdiiler. 0, Basra emiri idi. Ey Ebu Abdullah, hacetin nedir? diye 
sordu. ~ayet Adiyy ogullarmm karde§inin soyledigi gibi olabileceksen 
ihtiyac1m1 soylerim, dedim. Adiyy ogullarmm karde§i de kimdir? diye 
sordu: Ala ibn Ziyad'd1r, dedim. Bir keresinde . bir arkada§lm bir i§e 
me'inur etmi§ ve ona: ~ayet s1rtm hafif, karmn zay1f ve bo§, ellerin 
miisliimanlarm kanlan ve mallanyla kirlenmemi§ olarak ak§amlamaya 
giiciin yetiyorsa ve bunu yapabiliyorsan, i§te o zaman senin iizerine kl
nama yoktur.» uYol ancak insanlara zulmedenler ve yeryiiziinde haks1z 
yere ta§kmllk edenler ic;indir. i§te onlara, elim bir azab vard1r.>> demi§. 
Mervan : Allah'a yemin olsun ki dogru soyleyip nasihat etmi§, deyip: Ey 
Ebu Abdullah, ihtiyacm nedir? diye sordu. Ben: ihtiyac1m, beni aileme 
kavu§turmandlr, dedim. 0 da bu ihtiyac1m1 yerinde gorup kabul etti. 
Bu haberi ibn Ebu Hatim rivayet ediyor. 

Allah Teala zulmii ve zalimleri kotiileyip kis8 . .s1 me§ru' k1ld1ktan 
sonra affetmeye ve bagl§lamaya davetle §6yle buyurur : uBununla hera
her kim de (eziyyete) sabreder (kotiiliigii gizler) ve bagi§larsa, i§te bu; 
§iiphesiz azmedilmeye deger i§lerdendir.>> Said ibn Ciibeyr §Oyle diyor : 
~iiphesiz bu, Allah Teala'mn emretmi§ oldugu gerc;ek i§lerdendir. Yani 
§iikre ve ovgiiye deger i§lerdendir ki, onlara bol sevab ve giizel bir ovgii 
vard1r. ibn Ebu Hatim'in babas1 kanallyla .. . Fudayl ibn iyaz'm hiz
metc;isinden rivayetine gore; o, Fudayl ibn iyaz'1 §6yle derken i§itmi~r 
Sana birisi gelir ve ba§ka birisini §ikayet ederse: Ey karde§im, onu ba
gi§la, de. ~iiphesiz ki bagi§lama, takvaya en yakm oland1r. Eger derse 
ki: Kalbim bagi§lamaya katlanm1yor ama Allah Teala'nm bana emret
tigi gibi ondan hakk1m1 alacag1m, sen ona §6yle de: Evet hakkm1 al
mayi giizel buluyorsun ama sen, yine de af kap1sma don. Zira o, geni§ bir 
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kap1d1r. ~iiphesiz her kim aJfeder ve ban§l saglarsa, ecri ve miikafat1 
Allah'a aittir. Affeden geceleyin yatagmda uyur. Hakkm1 alan ise bir 
§eyler yapar. 

imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Said el-Kattan'm ... Ebu Hii
reyre (r.a.)den rivayetine gore birisi Ebubekir'e kiifretmi§. Hz. Peygam
ber (s.a.) de orada oturuyormu§. Allah Rasulii (s.a.) bu duruma §a§
maya ve tebessiim etmeye ba§laml§. Adam Hz. Ebubekir'e fazlaca ha
karet edince o da soylediklerinin bir k1sm1yla kendisine kar§lhk vermi§ 
ve H~. Peygamber (s.a.) ofkelenerek kalkml§. Arkasmdan yeti§en Ebu
be],<~ : Ey Allah'm elc;:isi, o bana kiifrederken sen oturuyordun. Sayle-. .. 
diklerl.riin bir k1sm1yla ben ona cevab verdigimde ise ofkelenip kalk-
tm, demi§. Allah Rasulii (s.a .) : ~iiphesiz seninle beraber senin yerine 
cevab veren bir melek vard1. Onun soylediklerinin bir k1sm1yla ona ce
vab verdiginde ise §eytan geldi. Elbette ben §eytanla beraber oturacak 
degildim, buyurdu ve sonra §6yle devam etti : Ey Ebubekir, tic;: §ey 
vard1r ki hepsi de gerc;:ektir : Bir kul bir haksizhga ugrar da -Allah ic;:in 
ona goz yumup kar§lhk vermezse, §iiphesiz Allah onu aziz kllar. Bir ki§i 
s1la-i rahmde bulunarak iyilik kap1sm1 ac;:arsa, Allah Tefth3, da onun 
imkanlanm c;:ogalbr. (Zenginligini · arttmr. Bir kimse de c;:ok §ey pe
§inde ko§arak dilencilik kap1s1m ac;:arsa, Allah Teala bununla onun azh
gml (fakirligini) artmr. Hadisi bu §ekli ile Ebu Davud da Abd'iil-A'la 
ibn Hammad'dan, o ise Siifyan ibn Uyeyne'den rivayet ediyor. Ebu Da
vud der ki: Hadisi Safvan ibn isa da Muhammed ibn Aclan'dan riva
yet etmi§tir. Yine Ebu Davud aym hadisi Leys kanahyla ... Said ibn Mii
seyyeb'derr miirsel olarak da rivayet eder. Bu, anlam1 itibanyla gen;ek
ten giizel bir hadistir. 
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45 - Ve onlan ate~e sunulurken zilletten baf;lan one 
egilmif;, goz ucuyla gizli gizli c;evreye bakarken gorecek
sin. !man etmi~ olanlar da derler ki: Husranda olanlar; kl
yamet gunu kendilerini de, ailelerini de husranda blrakan
lardlr. iyi bilin ki zalimler muhakkak surekli bir azab ic;in
dedirler. 

46 - Onlann Allah'tan ba~ka kendilerine yard1m ede
cek velileri de yoktur. Kimi de Allah saptlnrsa, artlk onun 
ic;in bir yol yoktur. 

Allah Teala yuce zatmdan haber vererek §byle buyurur : ~uphesiz 
O'nun diledigi olur, O'nun diledigini engelleyecek yoktur. Neyi de dile
mez ise §Uphesiz onu meydana getirecek yoktur. Kimi hidayete eri§
tirmi§se onu saptlracak, kimi de sap1khkta b1rakrm§sa onu hidayete er
direcek yoktur. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de de §byle buyurur: 
((Allah kimi de §a§lracak olursa; artlk onu dogru yola erdirecek bir kl
lavuz bulamazsui.» (Kehf, 17). Sonra Allah'a §irk ko§an zaHmlerden 
haber vererek buyurur ki: « (K1yamet gunu) goreceksin ki o zalimler 
azab1 gordukleri zaman: (dunyaya donmeyi temenni edecek ve) Geri 
donecek bir yol yok mu? diyeceklerdir.n Nitekim ba§ka bir ayet-i keri- . 
me'de §Oyle · buyrulur: «Bir gorsen; ate§in ba§mda durduklan: Ke§
ki geri dondurti.l,seydik ve RabblilllZlll ayetlerini yal....n saymasaydlk da 
mu'minlerden olsayd1k, dedikleri zaman. Hay1r, otedenberi gizleyegel
dikleri §eylerle kar§llanna ~1kt1k. Eger geri dondurti.lselerdi yine ken~ 
dilerine yasaklanan §eylere dbneceklerdi. Dogrusu onlar, yalancllar
dl,r.>> (En'a.m, 27-28) . 

((Ve onlan ate§e sunulurken (daha onceki Allah'a kar§l gelmeleri 
yuzunden ba§lanna gelip kendilerini ku§atan) zilletten ba§lan one egil
mi§, goz ucuyla gizli gizli ~evreye bakarken goreceksin. >> Onlar ate§ten 
korkulanndan gizli gizli ona bakarlar. Onlarm korktuklan ve zihin
lerinde olandan ~ok daha buyugu hi~ §U.phesiz ba§lanna gelecektir. Al'
lah bizi bundan korusun ve kurtarsm. « (K1ya~met gunu) iman etmi§ 
olanlar da derler ki: Husranda (en buyi.ik kay1pta) . olanlar; i§te klya
met gunu kendilerini de, ailelerini de husranda bmlkan, (onlan ate~e 
gotti.ren, ebediyyet yurdunda zevklerini kaybederek kendilerini ziyana 
ugratan) lard1r.n Kendileri ile arkada§lan, sevgilileri, fdleleri ve akra
balarmm aras1 aynlan ve onlan kaybedenlerdir. (( iyi bilin zalimler, mu
hakkak surekli, (devamh ve edebi) bir azab i~indedirler .>> Oradan ~lkl~

lan ve uzakla§malan da yoktur. Onlann Allah'tan ba§ka kendilerine 
yard1m edecek ( i~inde bulunduklan azab ve cezadan onlan kur ta ra-
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cak) velileri de yoktur. Allah kimi de saptmrsa, onun ic;in bir (kurtulw~ 
ve g1kar) yol yoktur.» 

- 4 7 - Allah katlndan, geri c.;evrilmesi imkans1z bir gun 
gelmezden once Rabb1n1za icabet edin. 0 gun, hie.; biriniz 
ic.;in s1g1nacak b~r yer yoktur, inkar da edemezsiniz. 

48 - Eger onlar yine yuz c.;evirirlerse, Biz seni onlann 
uzerine bekc.;i olarak gondermedik. Senin vazifen sadece 
tebligdir. Gen;ekten Biz, insana katlm1zdan bir rahmet 
tattlnrsak, o bununla sevinir. Ama elleriyle i§lediklerinden 
ot~ru ba§lanna bir fenahk gelirse; i§te o zaman insan cid
den pek nankordur. 

Allah Teala k1yamet gunu meydana gelecek korkulan, korkunc; 
durumlan zikrettikten sonra onlardan sakmdmp k1yamet gunu igin 
haz1rllg1 emreder ve §Oyle buyurur: «Allah katmdan, g~ri c;evrilmesi im
kanslz bir giin gelmezden once Rabb1mza icabet edin.» Allah Teala o 
gunun meydana gelmesini emrettigi zaman o, bir goz ag1p kapama gibi 
amnda oluverir ve onu c;evirecek, engelleyecek de yoktur. «0 gun, hi($ 
biriniz igin s1gmacak yer yoktur.» S1gmacagm1z bir kale, sizi ortup 
kamufle edecek ve Allah Teala'mn goru§unden gizleyecek hie; bir yer 
yoktur. Aksine Allah Teala ilmi, gormesi ve kudreti ile sizi ku§atml§
tlr. Sizin igin O'ndan ba§ka s1gmak yoktur. «i§te o gun irisan kac;acak yer 
nerede? '.der. Hay1r, hie; bir s1gmak yoktur. 0 gun herkesin varip dura
cagl yer ancak Rabbmm huzurudur.» (K1yame, 10-12). 

«Eger onlar (mu§rikler) yine yuz c;evirirlerse, Biz seni onlarm uze
rine bekgi olarak gondermedik.» Sen onlara musallat edilmi§ degilsin. 
«Onlan hidayete erdirmek sana du§mez. Allah diledigini hidayete er
dirir.» (Bakara, 272), «Senin vazifen sadece teblig etmektir. Hesab gor
mekse bize du§er.» (Ra'd, 40). «Senin vazifen sadece tebligdir.>> Seni sa-
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dece Allah'm emrini onlara teblig ile mi.ikellef kilmi§lZdlr. «Gen;ekten 
Biz insana, katlm1zdan bir rahme~ttmrsak o, bununla sevinir.» Ona 
bir bolluk ve nimet isabet ettiginde bununla fenlhlamr. «Ama (insan
lara) elleriyle i§lediklerinden oti.iri.i ba§larma bir fenallk (kurakllk, 
musibet, bela ve zorluk) gelirse; i§te o zaman insan cidden pek nankor
di.ir.» Ge~en nimeti inkar eder ve sadece i~inde bulundugu am bilir. Ona 
bir nimet isabet ederse, §Imanr ve azar. Ba§ma bir mihnet ve musibet 
gelirse, i.imidini keser. Nitekim Allah RasUli.i (s.a.) : Ey kadmlar toplulu
gu, sadaka verin. ~i.iphesiz ben sizin ~ogunuzu cehennemlikler olarak 
gori.iyorum, buyurmu§tu. Bir kadm: Neden ey Allah'm el~isi? diye sordu 
da, efendimiz §byle buyurdu: Zira siz ~ok §ikayet eder ve kocalanmza 
kar§I nankorli.ik edersiniz. Herhangi birine bir omi.ir boyu iyilik etsen, 
sonra bir gi.in iyiligi b1raksan; senden asla hi~ bir haYir gormedim, der. 
Allah'm hidayete erdirdigi ve olgunlugu ilham ettigi, boylece iman edip 
salih amel i§leyenler di§mda insanlann ~ogunun durumu budur. Mi.i'min 
ise Allah Rasuli.i (s.a.)ni.in buyurdugu i.izere §byledir : Ona bir bolluk isa
bet ettiginde §i.ikreder, bu onun i~in hay1r olur. Ba§ma bir s1kmtl gel
diginde sabreder de, bu onun i~in hay1r olur. Boylesi mi.i'minden ba§ka 
hi~ kimseye nasib olmaz. 

49 - GOklerin ve yerin mulku Allah'1ndrr. Diledigini 
yaratlr. Diledigine dif?iler bagif?lar, diledigine de erkekler 
bagif?lar. 

50 - Veya hem dif?i, hem erkek olmak uzere <;ift verir. 
Diledigini de k1s1r b1rak1r. Muhalkkak ki 0 , Alim'dir, Ka
dir'dir. 

Allah Teala burada haber veriyor ki; 0, goklerin ve yerin yara
tlc1Sl, maliki ve onlarda tasarruf sahibi oland1r. ~i.iphesiz O'nun diledigi 
olur, dilemedigi olmaz. 0 diledigine verir, diledigine vermez. Verdigini 
engelleyecek, vermedigini verecek yoktur. ~i.iphesiz 0, diledigini yaratlr. 
«Diledigine di§iler bagi§lar.n Sadece k1z ~ocuklan bah§eder. Begavi der 
ki : Hz. Lut (a.s.) onlardand1r. «Diledigine de erkekler bagi§lar.» Begavi 
buna Hz. ibrahim'i misal verir ki onun k1z ~ocugu olmami§tlr. «Veya 
hem di§i, hem erkek olmak i.izere ~ift verir.n insanlardan dilediklerine 
hem erkek, hem de k1z ~ocuk bah§eder. Begavi buna da Hz. Muhammed 



7130 !BN KESIR (Ciiz : 25; Sure : 42 

(s.a.)i misaJ getirir. «Diledigini de k1s1r b1rak1r (ve onun gocugu ol
maz.) » Begavi bu k1sma da Hz. YdWya ve I$a'yl mis9J getirmektedir. 
Boylece insanlar dart k1sma aynlml§ oluyor : Onlardan kimisine k1z 
gocugu, kimisine erkek gocugu, kimisine hem erkek hem k1z olmak 
tizere iki cinsten verir, kimisine den~ ondan ne digerinden vermez onu 
k1s1r, nesilsiz b1rak1r ve onun gocugu olmaz. «Muhakkak ki 0, Alim'dir 
(bunlardan herbirine lay1k olam en iyi bilendir insanlan bu hususta 
farkh farkh k1lmada diledigine gtig yetirendir.) 

Bu makam Allah Teala'nm Hz. isa hakkmda uOnu insanlar igin 
bir a yet k1lacag1z.)) buyurdugu (Meryem, 21) ayetindeki makama ben
zemektedir. Allah Teala yaratlklan dart baltik olarak yaratml§tlr: Hz. 
Adem (a.s.) ne bir erkekten ve ne de bir di§iden degil, topraktan yara
tllml§tlr. Havva ise di§i olmaks1zm erkekten yaratllml§tlr. Hz. isa dl
§mda diger yarat1klar bir erkek ve di§iden Hz. isa (a.s.) da erkek olmak
Slzm di§iden yaratllml§tlr. Baylece Meryem oglu isa'nm yaratlh§mm Al
lah'm kudretine delaleti tamamlanml§ oluyor. Bu sebepledir ki: <<Onu 
insanlar ic;in bir ayet kllmak tizere ... » buyurulmU§tUr. Bu makam ba
balar hakkmda, birinci makam ise c;ocuklar hakkmdad1r. l:sunic1rdan her 
biri de dart k1sma aynhr. Alim ve Kadir olan Allah'm §ftm yticedir. 

51 - Bir be~er i<;in Allah'ln kendisiyle konu~mas1 ola
cak ~ey degildir. Meger ki bir vahy ile veya perde arkasin
dan, yahut bir elc;i gonderip de izniyle diledigini vahyetsin. 
Muhakkak 0, Aliyy'dir, Hakim'dir. 

52 - I~te boylece Biz sana da 8mrimizden bir ruh 
vahyettik. Sen kitab nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat 
Biz onu, kullanm1zdan diledigimizi hidayete eri~tirdigimiz 
bir nur klldlk. $tiphesiz ki sen dosdogru bir yolu goster
mektesin. 
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53 - Goklerde ve yerde olanlann kendisine ait oldugu 
Allah'1n dosdogru yolunu. iyi bilin ki, butun i~ler sonunda 
Allah'a d6ner. 

'Bu, vahyin, Allah TeaJa.'ya nisbetle arzettigi durumdur. Allah Te
ala bir keresinde Hz. Peygamber (s.a.)in kalbine onun Allah'tan oldu
guna dair hie; §iiphe etmeyecegi bir §ey ilka eyler. Nitekim ibn Hibban'm 
Sahih'inde Allah Rasulii (s.a.)nden rivayet edildigine gore efendimiz 
§6yle buyurmu§tur: Ruh el-Kudiis benim kalbime iifledi ki, hie; bir nefis 
nzk1 ve eceli tamam olmad1kc;a asla blmeyecektir. 0 halde Allah'tan 
korkun ve istemeyi giizel yapm. 

«Veya perde arkasmdan vahyetsin.)) Nitekim Hz. Musa (a.s.) ile bu 
§ekilde konu§mU§tur. Konu§madan sonra Hz. Musa Allah'1 gormeyi di
lemi§ ve fakat bundan mahrum edilmi§, men'edilmi§tir. Sahih bir ha
diste haber verildigine gbr~ Allah Rasulii (s.a.), Cabir ibn Abdullah'a: 
Allah Teala bir perde arkasmdan olmaks1zm hie; kimse ile konu§mamu~
tlr. Ancak 0, senin babanla yiiz ylize konu§tu,_ buyurdu. Cabir'in baba
Sl Uhud giinii bldiiriilmii§tii. Fakat bu konU§ma Berzah alemindedir. 
Ayette i§aret olunan perde arkasmdan konu§ma ise ancak diinya yur
dundadlr. 

«Yahut bir elc;i gonderip de izniyle diledigini vahyetsin.>> Cibril ve 
diger meleklerden bir ba§kasmm peygamberlere indigi gibi. Muhakkak 
0 Aliyy'dir, Alim'dir, Habir'dir, Hakim'dir. «i§te bbylece Biz, sana da 
emrimizden bir ruh (olan Kur'an'1) vahyettik. Sen (tafsilath §ekilde ve 
Kur'an'da sana belirtildigi §ekilde) kitab nedir, iman nedir bilmezdin. 
Fakat Biz onu (Kur'an'l) kullannnzdan diledigimizi hidayete eri§tirdi
gimiz bir nur k1ld1k.» Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §byle 
buyurur: «De ki: iman edenler ic;in hidayet ve §ifad1r. iman etmemi§ 
olanlarm kulaklarmda ise bir ag1rhk vard1r ve bu; onlara kapalldlr. 
Sanki onlara uzak bir mes~feden sesleniliyor da anlam1yorlar.)) (Fus
silet, 44) . 

u (Ey Muhammed,) §iiphesiz ki sen dosdogru bir yolu (dosdogru 
bir ahlak1) gbstermektesin. Gbklerd~ ve yerde olanlann kendisine ait 
oldugu Allah'm (emretmi§ ve me§ru' k1lm1§ oldugu) dosdogru yolunu.)) 
0 Allah ki gbklerin ve yerin Rabbi, maliki ve onlarda tasarruf edeni
dir. Oyle bir Hakimdir ki O'nun hiikmiinii degi§tirecek ve geciktirecek 
yoktur. uiyi bilin ki, biitiin i§ler sonunda Allah'a dbner (de onlan ayirt
eder ve onlar hakkmda hiikmiinii verir.) » 

(~irRA SURESiNiN SONU) · 
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ZUHRUF SURESi 

(Mekke'de mhil olmu~tur.) 

Rahman ve Rahim olan 'Allah'1n ad1yla. 

1 - Ha, Mim. 
2 - Apa<;1k kitaba andolsun ki, 
3 - Dii~iini.ip anlayas1n1z diye ger<;ekten Biz onu arap

<;a bir K ur' an kllml~JZdlr. 
4 - 0 , nezdimizdeki ana kitabdad1r. ~an1 yiicedir, hik

met doludur. 
5 - Haddi a~an bir kavimsiniz diye, sizi o Kur'anla 

uyarmaktan vaz m1 ge<;elim? 
6 - Daha 6ncekilere nice peygamberler g6ndermi~tik. 
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7- Kendilerine bir peygamber gelmeyedursun mut
laka onunla alay ederlerdi. 

8 - Biz bunlardan daha giic;lii olanlan helak ettik. 
Oncekilerin misaJi gec;ti. 

Apa~tk Kitab 

Allah Teala: «Ha, Mim. Apa<;Ik kitaba andolsun ki. .. » buyurmakta
dir. 0 kitabm ma.nalan ve laf1zlan apa<;1ktlr. Zira o, insanlar arasmda 
konu§ulan dillerin en fasihi olan arap diliyle inmi§tir. Bu sebepledir ki 
§6yle buyurur: «Dii§iiniip anlayas1mz diye ger<;ekten Biz onu (fasih ve 
apa<;1k bir §ekilde) arap<;a bir Kur'an kilffil§IZdlr.» Ba!?ka bir ayet-i 
kerime'de de: «Apa<;lk arap diliyle ... n (~uara, 195) buyurulmu§tur. «0, 
nezdimizdeki ana kitabdadir. ~am yiicedir, hikmet doludur.n ayet-i ke
rime'si onun Mele-i A'la'daki §erefini, yeryiizii halk1 ona itaat etsin ve 
ta'zimde bulunsun, kadr u k1ymetini bilsin diye beya.n etmektedir. Al
lah Teala §6yle buyurur: «0 (Kur'an) nezdimizdeki ana kitabdad1r. ll 
ibn Abbas ve Miicahid ana kitab1; Levh-i Mahfuz ile a<;Iklarlar. Katade 
ve bir ba§kas1 ayetteki ( t;_,..U ) kelimesini; nezdimizde, kat1m1zda 
ile, yine Katade; yiicedir anlammdaki ( ~ · ) kelimesini yiice bir 
makam, §eref ve fazilet sahibi ile a<;1klamaktad1r. «0, hikmet doludur.n 
Muhkemdir, kapallllk ve egrilikten uzak ve masundur. Biitiin bunlar, 
Kur'an'm §erefine ve faziletine bir tenbihten ibarettir. ~u ayet-i keri
meler de aym durumdad1r: «~iiphesiz o, <;ok §erefli bir Kur'an'd1r. Ko
runmu§ bir kitaptad1r. Ona armml§ olanlardan ba§kas1 el siiremez. 
Alemlerin Rabbmdan indirilmedir.n (Vak1a, 77-80) «Dikka:l et, bu Kur'
an bir ogiittiir. Dileyen onu kabul eder. 0 kudsal k1lmm1§, yiiceltilmi§, 
annml§ sahifeler iizerindedir. iyi kimseler, sayg1deger el<;ilerin eliyle 
yazilnn§tlr. (Abese, 11-16). Alimler bu iki ayet-i kerime'den, mushafa 
abdestsiz olamn dokunmamas1 gerektigi hiikmiinii <;Ikarmi§lardir. ~ayet 
sahih ise bu bir hadiste de belirtilmektedir. Zira melekler Mele-i A'la'
da Kur'an'1 ihtiva eden mushaflara ta'zimde bulunmaktad1rlar. Elbette 
yeryiizii halk1 ~una Mele-i A'la'daki meleklerden daha lay1ktlr. Zira 
Kur'an onlara indirilmi§tir ve hitab1 da onlara yoneliktir. 0 halde onu 
ikram ve ta'zimle kar§Ilamaya, onu kabule, ona teslim ile baglamp 
boyun egmeye yeryiizii halk1 daha miistehaktlr. Zira Allah Teala : «0, 
nezdimizdeki ana kitabdad1r. ~am yiicedir, hikmet doludur.n buyurmw~
tur. 

«Haddi a§an bir ltavimsiniz diye, sizi o Kur'an'la uyarmaktan vaz 
ffil ge<;elim?n ayetinin tefsirinde miifessirler ihtilaf etmi§lerdir. ibn 
Abbas, Miicahid, Ebu Salih ve Siiddi'nin soyledigine ve ibn Cerir'in ter-
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cihine gore bu ayet-i kerime §6yle anla§Ihr: Siz emredilenleri yapma
ml§ken sizi bagi~layacagirmzi ve size azab etmeyecegimizi mi zannedi
yorsunuz? Katade ise «Sizi o Kur'an'la . uyarmaktan vaz m1 gec;elim?» 
ayeti hakkmda der ki : Allah'a yemin olsun ki §U Kur'an, bu timmetin 
ilkleri onu reddettigi zaman ref' olunup kaldmlml§. olsayd1; helak olur
lardL Fakat Allah Teala lutfu ve rahmeti ile, onlarm tizerine Kur'an'1 
tekrar indirmi§ ve yirmi sene ya da Allah'm diledigi kadar onbn Kur'
an'a c;ag1rm1§tlr. Katade'nin sozti anlam itibanyla gerc;ekten gtizeldir . 
ve ozet olarak §6yle ac;1klanabilir : Allah TeaJa yaratlklarms. lutfu ve 
merhameti ile onlan hayra, hikmet dolu zikir olan Kur'fln'a c;agirma
Yl blrakmarm§tlr. Herne kadar onlar, haddi a§anlar ve Kur'an'dan yuz 
c;evirenler ise de, hidayete erdirilmelerini takdir buyurduklan hidayete 
ula§smlar ve §akiler oldugu takdir edilmi§ kimselerin aleyhine huccet 
konulsun diye ona sanlmay1 emretmi§tir. Daha sonra Allah Teala,' kav
minden kendini yalanlayanlarm yalanlamasma kar§l peygamberini te
selli edip onlara kar§l sabretmesini emrederek ~oyle buyurur: «Daha on
cekilere (ummetler~ ve nesillere) nice peygamberler gondermi§tik. Ken
dilerine bir peygamber gelmeyedursun mutlaka onunla alay ederlerdi.» 
Ey Muhammed, Biz, seni yalanlayan §U mii§riklerden daha giic;lu olan 
ve elc;ilerimizi yalanlayanlan helak ettik. Allah Teala ba§ka bir ayet-i 
kerime'de de : <<Yerytiziinde gezip dola§mazlar m1 ki, kendilerinden on·
cekilerin ak1betlerinin nas1l oldugunu gorsunler. Hem onlar, ken:iile
rinden daha c;ok, daha kuvvetli ve yeryuziinde daha saglam eser blra
kan kimselerdi.n (Gafir, 82) buyurmu§tur. Bu hususta ayet-i kerimeler 
pek c;oktur. 

«Oncekilerin misali gec;ti.» ayetindeki ( u;J J )II j:. ) kelime-
lerini Miicahid; onlann siinnetleri il~, Katade; onlann cezalandmlma
lan ile, Miicahid ve Katade'den ba§ka birisi de; onlarm ibretleri . ile, 
a<;1klamaktad1r. Kendilerinden onceki yalanlayanlarm ba§ma gelenle
rin sonraki yalanlayanlarm ba§larma gelrriemesi ic;in onlan bir ibret ve
silesi k1ld1k. Nitekim bu surenin sonlarma dogru bir ayet-i kerime'de . 
«Ve onlan, sonradan geleceklere bir gec;mi§ ve ornek)uldlk.>> (Zuhruf, 
56) buyrulurken, ba§ka ayetlerde de §6yle buyrulmaktadlr: «Bu Allah'm 
kullan hakkmda oteden beri cari olan siinnetidir. ,, ( G.afir, 85) , «Sen, 
Allah'm siinnetinde bir degi§iklik bulamazsm.n (Ahz9,b, 62). 

Tefsir, C: : XIII;, F .· .448 ' 
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9 .:_ Andolsun ki onlara: Gokleri ve yeri kim yaratt1? 
diye sorsan, muhakkak: Onlan Aziz, Alim yaratm1~tlr, di
yeceklerdir. 

10 - 0 ki, yeri sizin ic;in bir be~ik k1lm1~, dogru gidesi
niz diye orada yollar var etmi~tir. 

11 - 0 ki, gokten bir ol~uye gore su indirmi~tir. i~te 
biz onunla olu bir memleketi dirilttik, siz de boylece t;Ika
nlacaksiniz. 

12 - Ve 0 ki, butun c;iftleri yaratm1~tlr. Sizin ic;in bi
neceginiz gemiler ve da var lar var etmi~tir. 

13 - Ta ki, bunlann uzerlerine oturunca · Rab binlzln 
nimetini anarak: Bunlan bize musahhar k1lan ne yucedir; 
yoksa biz bunlara guc; yetiremezdik, diyesiniz. 

14 - Ve biz ~uphesiz Rabb1m1za donecegiz. 

· Goklerin ve Yerin Yaratam 

Allah TeiUa bu ayet-i kerimelerde buyurur ki: Ey Muhammed, §U 
Allah'a §irk ko§an ve O'nunla beraber bir ba§kasma tapmanlara: <<Gok
leri ve yeri kim yaratti? diye sorsan muhakkak: Onlan Aziz, Alim ya
ratmi§tlr, diyecekler (ve bunlan yaratamn tek ve ortag1 olmayan Al
lah oldugunu itiraf edecekler)dir.» Bununla beraber onlar, Allah ile 
birlikte O'nun di§mdaki putlara ve Allah'a denk sayd1klarma tapmmak
tadirlar. 

«0 ki, yeri sizin i<;in bir be§ik k1lm1§ ... >> Yeryi.izi.in i.i bir db§ek, sa
bit ve sars1lmaz kilm~§tlr. Onun i.izerinde yi.iri.imekte, kalkmakta, uyu
makta ve gezmektedirler. Bununla beraber yeryiizi.i su dalgalan i.ize
rinde yaratilmi§tlr. Fakat Allah Teala yeri §byle veya boyle sarsilma
sm ve i.izerindekileri s~rsmasm diye daglarla tesbit etmi§tir. << (Bir ill-
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keden ba§ka bir iilkeye, bir bolgeden ba§ka bir bolgeye, bir iklimden 
ba§ka bir iklime yiiriimenizde) dogru gidesiniz diye orada ( daglar ve 
vadiler arasmda) yollar var etmi§tir. 0 ki, gokten bir olc;iiye gore su 
indirmi§tir.» Sizin ziraatimz, ekinleriniz, meyveleriniz, kendiniz ve 
hayvanlanmzm ic;mesine yetecek kadar ve belirli bir olc;iiye gore gok-. 
ten su indirmi§tir. «i§te Biz onunla olii bir memleketi dirilttik. (Oraya 
su gelince sars1hp kabarml§, her bir giizel bitkiden c;ift c;ift yeti§tirmi§
tir.) » Sonra Allah Teala yeryiiziinii diriltmesiyle cesedlerin oldiikten 
sonra ahiret giinii yeniden diriltilmesine tenbihte bulunarak: «SiZI de 
boylece c;!lkanlacaksmlz.)) buyurmu§tur. 

«Ve 0 ki, biitiin c;iftleri yaratml§tlr.)) Allah Teala. yeryiiziiniin bi
tirdigi dlger s1mflardan bitkiler, ekinler, meyveler, c;ic;ekler, cinsleri ve 
sm1flan muhtelif hayvanlan yaratml§tlr. «Sizin ic;in bineceginiz ge
miler ve davarlar var etmi§tir.)) Onlan size boyun egdirmi§, sizin buy
rugunuza vermi§, etlerini yemenize, siitlerini ic;menize ve s1rtlarma bin
menize imkan vermi§tir. Bu sebepledir ki §Oyle buyurur: «Ta ki, (bun
lara seferlerinizde grup halinde binesiniz ve onlan sizin buyrugunuza 
verdigi ic;in) Rabb1mzm nimetini an!lrak: Bunlan bize miisahhar k1lan 
ne yiicedir, yoksa (Allah bunlan bizim buyrugumuza vermi§ olmasay
d1) biz bunlara giic; yetiremezdik, diyesiniz.)) ( ... ) «Ve biz §iiphesiz (olii
miimiizden sonra) Rabb1nnza donecegiz. (En biiyiik yiiriiyii§ ve gidi§ 
O'nad1r.) » Burada dtinyadaki yiiriiyii§le ahiret yiiriiyii§iine tenbihte 
bulunulmaktadlr. Nitekim «Bir de az1k edinin. ~iiphesiz ki az1gm en 
hay1rhs1; takvad1r.» (Bakara, 197) ayetinde diinyevi az1kla ahiret azl
gma; «Bir de sizi siisleyecek elbise gonderdik. Takva ortiisii ise daha 
hay1rhd1r.» (A'raf, 26) ayetinde de diinyevi elbiselerle uhrevi olanlan
na tenbihte bulunulmaktadlr. 

imam Ahmed der ki : Bize Yezid'in ... Ali ibn Rabia'dan rivayetine 
gore o, §Oyle anlatiyor : «Hz. Ali (r.a.)ye bir hayvan getirilmi§ti. Ayagm1 
iizengiye koyunca: Bismillah, dedi. Uzerine c;1k1p oturunca da: Allah'a 
hamdolsun. Bunlan bize miisahhar k1lan ne yiicedir, yoksa biz bunla
ra giic; yetiremezdik ve biz §iiphesiz Rabb1m1za donecegiz.l> deyip son
ra da iic; kere Allah'a hamdetti, iic; ker~ tekbir getirdi ve: Allah'm §am 
yiicedir. Senden ba§ka ilah yoktur. ~iiphesiz ben kendime haks1zhk et
mi§imdir. Beni yarhga qedi ve sonra da gii~dii . Ben ona: Ey mii'min
lerin emiri neden giildiiniiz? diye sordum, §oyle dedi: Allah Rasulii 
(s.a.)nii benim yapt1g1m1 yaparken gormii§tiim, sonra gl.Udii. Ben: Ey 
Allah'm elc;isi, neden giildiiniiz? diye sordum da, §oyle buyurd~: Ey 
Rabb1m, beni yarhga dedigi zamanda Rab Teala kuluna §a§ar ve: Ku
lum Benim d1~1mda hie; kimsenin giinahlan bag1§lamayacagm1 bildi, 
buyurur. Hadisi bu §ekilde Ebu Davud, 'rirmizi ve Nesei, Ebu Ahvas 
kanahyla rivayet etmi§ierdir. Nesei'nin rivayet zincirinde Mansur, Ebu 
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ishak'dan, o Ali ibn Rabia el-Esedi'den ifadesi fazlad1r. Tirmizi hadi
sin hasen, sahih oldugunu sayler. Abdurrahm9n ibn Mehdi'nin ~u'
be'den rivayetine gore; o, §byle diyor : Ebu ishak'a : Bu hadisi kimden 
i§ittin? diye sordum, Yunus ibn Habbab'dan, dedi. Yunus ibn Hab
bab'a vard1m ve : Bu hadisi kimden i§ittin? diye sordum. Ali ibn Ra
bia'dan i§itmi§ olan birisinden, dedi. Baz1lan da hadisi Yunus ibn Hab
bab kanahyla .. . Ali ibn Rabia'dan rivayet etmi§lerdir. 

imam Ahmed _der ki: Bize Ebu Mugire'nin .. . Abdullah ibn Abbas'
tan rivayetine gore Allah RasulU (s:a.) onu binitinin arkasma bindir
mi§. Allah RasUlii binitine binince ii9 kere, tekbir getirmi§, ii9 kere hamd 
etmi§, bir kere de Allah'1 tehlil buyurmu§, sonra da uzamp giilmii§ ve 
ibn Abbas'a donerek : Hayvana binip benim y,apt1g1m gibi yapan hi9 
bir miisliiman ki§i yoktur ki, Allah Teala ona yonelip benim sg,na giil
diigiim gibi giilmesin, buyurmu§. Hadisi sadece imam Ahmed rivayet 
etmi§tir. 

Bu konudaki Abdullah ibn Omer'in naklettigi hadis de §byledir: 
imam Ahmed'in Ebu Kamil kanahyla ... Abdullah ibn Omer'den riva
yetine gore : 

I~ u ;:_ t.S~I ~L:;. J~ ~ ' Gi: ~ )~ Jl ~ )~ ~ !:--~- ~~ ~;:.11~1 :J~ 
~;;j1_; ~~~::L~ G):.~ d!L ~l ~~ J;:~;;.:.J ~-~ :11 ~u ~,;;'Jut: j 
~LJI~i ?I~ ~~.l~ f;j . I~ G):.C-:1~~~.~1 ~~j~plS:)· 

.~~lj t_ltlj. ):JlJ 
.,. ... .,. ... , 

Hz. Peygamber (s.a.) _bir sefere <;1kmak iizere binitine kondugu za
man ii<; kere tekbir getirir, sonra : «Bunlan bize miisahhar kllan ne yi.i
cedir, yoksa biz bunlara gii<; yetiremezdik. Ve biz §iiphesiz Rabb1m1za 
donecegiz.)) (ayetini okur) ve Allah'1m, bu yolculugumda Senden 
iyilik ve takva, amellerden Senin ho§nud olacagm amelleri dilerim. Al
lah'lm, bize bu yolculugumuzu kolayla§tlr, onun uzakhgm1 kald1r. 
Allah'1m, yolculukta arkada§, Sensin. Aile de geride kalan Sensin, der
mi§. Ailesine dondiigii zamanda ise §byle dermi§: in§aallah tevbe eden
ler, ibadet edenler ve Rabb1m1za hamdedenler olarak doniiyoruz. Ha
disi bu §ekliyle Miislim, Ebu Davud ve Nesei, ibn Ciireyc kanahyla; Tir
mizi de Hammad Ibn Seleme kanahyla Ebu Ziibeyr'den rivayet etmi§
lerdir. 

imam Ahmed der ki: Bize Mu)1ammed ibn Ubeyd'in .. . Ebu Las 
Muhammed ibn Esved'den rivayetine gore; o, §oyle anlat1yor: Allah Ra
sulii (s.a.) bizi hacca gitmek iizere zekat develerine bindirdi. Biz: Ey 

, 
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Allah'm elc;isi, bizi bunlara bindirecegini sanmazd1k, dedik de §6yle bu
yurdu: Hie; bir deve yoktur ki iizerinde bir §eytan bulunmasm. 0 hal
de onlara bindiginiz zaman size emrettigim §ekilde onlar iizerine Al
lah'm adm1 amn, sonra da onlan kendiniz ic;in kullanm. Sizi onlara 
ancak Allah Teala bindirmi§tir. Bu anlamdaki diger bir hadis §6yle
dir: imam Ahmed'in Attab kanahyla . .. Muhammed ibn Hamza'dan, 
onun da babasmdan rivayetine gore; o, Allah Rasuhi (s.a.)nii §Oyle 
buyururken i§itmi§: Her devenin s1rtmda bir §eytan vard1r. Onlara bin
diginiz zaman Allah'm adm1 anm (besmele c;ekin) sonra da ihtiyac;la
nmzi noksans1z yerine getirin. 

/ ' . // •"' ® } ~ .... . /. } 
.:;~--\·:\t~\;\ ~~: ~J(~/~~SG:J~\f:··' 41~r;~'.i\''~~ 
, .~ / .; . ~,· ')~ ; "' )-->:'' ..... ) •. ~. ~J 

(;-"'o}J>• ... ~(.~'(~~ :\\......:,:"\-"'•) J,\""-:J\-;"(~t...-::" . ..-\'1 ,j 'o-"\_... 
~y~JY')v:.t.r:.~r~~~~ ~~~ ~:~~ 

\~) ~ ®·~ >>.·-"' \/t\j· ..->..- ' ... ~\\· >~ .... ,./ ... ®" $./ } '" ~~ ~ .lb) ~ ~\~;.· . .... \ \V v ..... / 
.J -·- ~~,·~~ ,. ..,.r ..... / .... ~YJ -.- .. , ~J 

.... , ) )> \::.>...-;;:->;. '/. /' '>~ •"" . ~.!, 
0~j ~~~~\,'-1.~\~(VJ\;~ ~~(~\ 

..), . "' -~.). _... .. , ... 
® s~~~~~&~~,\ ~~;v~v;0\£:J9'; ® 

15 - Ama onlar kullanndan bir kism1n1 O'nun bir 
pan;as1 sayd1lar. insan, gerc,::ekten apac,::1k bir nank6rdur. 

16 - Yoksa Allah, yarattlkla ::- .l aras1ndan k1zlan ken
disine ahp ogullan size mi ay1rd1? 

17- Ama Rahman'a isnad edilen k1z evladla onlardan 
~irisi mujdelenince; yuzu kapkara kesilir de 6fkesinden 
yutkunur durur. 

18 - Yoksa sus ic,::inde yeti$tirilip de mucadelede ac,::Ik 
ollnayan1 m1? 

19- Onlar, Rahman'1n kullan olan melekleri de di$i 
saydllar. Yaratlh$1anni m1 g6rmii$ler . . Onlann bu $eha
detleri yaz1lacak ve sorguya c,::ekileceklerdir. 

20 - V e derler ki: Eger Rahman dilemi$ olsayd1, biz 
onlara ibadet etmezdik. Onlann ·bu konuda · bir bilgileri 
yoktur. Onlat, yaln1z yalan s6yleyip dururlar. 
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K1zlar ve Ogullar 

Allah Teala burada mu§riklerin, hayvanlann baz1sm1 putlanna, ba
ZlSlm da Allah'a tahsis etmelerindeki yalan ve iftiralanm haber veri
yor. Nitekim En'am suresinde de yine- onlardan haber vererek §oyle 
buyuruyor: ((Onlar; Allah'm yaratt1g~ ekin ve davarlardan O'nun i<;in 
bir pay ay1rd1lar ve kendi zanlarma gore: Bu Allah'md1r, bu da ko§
tugumuz ortaklanm1zmd1r, dediler. Ortaklanna ait olanlar Allah'a ula§
mazdl da, Allah'a ait olanlar ortaklarma giderdi. Ne kotudur hukmede
geldikler1 §eyler.» (En'am, 136) . Aym §ekilde <;ocuklan arasmda onla
ra gore en degersiz, en kotu say1lan k1zlan Allah'a tahsis etmi§lerdir. 
Ba§ka bir ayet-i kerime'de: ((Demek erkekler sizin, di§iler Allah'm m1? 
Oyleyse bu haks1z bir payla§ma.» (Necm, 21-22) buyrulurken burada da 
Allah Teala : «Ama onlar kullarmdan bir k1smm1 O'nun bir par<;as1 say
dllar. insan, ger<;ekten apa<;Ik bir nankordur.» buyurmaktad1r. 

«Yoksa Allah yaratlklan arasmdan k1zlan kendisine ahp ogulla
n size mi ayirdl ?» ayet-i kerime'si yine onlan §iddetli bir §ekilde inkar 
sadedindedir. Sonra bu inkan tamamlamak uzere §oyle buyrulur: ((Ama 
Rahman'a isnad edilen k1z evladla onlardan birisi mujdelenince; yuzu 
kapkara kesilir de ofkesinden yutkunur durur.» Onlardan birisi, Allah'a 
isnad etmi§ olduklan klzlarla mujdelendigi zaman tiksinir, bundan ho§
lanmaz, kendisine verilen mujdenin kotiilugunden vucudunu uzuntii 
kaplar ve bu utan<;tan dolay1 insanlardan gizlenir. Allah Teala buyurur 
ki: i§te sizler bun dan tiksinir de Allah'a nas1l isnad edersiniz? 

«Yoksa sus i<;inde yeti§tirilip de mucftdelede a<;1k olmayam m1?» 
Kadm eksik olup eksikligi daha ku<;uk bir k1z <;ocugu iken susler takm
makla gidetiliyor ve tartl§Ild1g1 zaman soyleyecek soz bulannyor, ak- · 
sine aciz ve dilsiz oluyor. Ozellikleri boyle oldugu i<;in mi bu cinsi Allah 
Teala'ya nisbet ediyorlar? Di§iler i<;leri ve di§lanyla, §ekil ve mana yo
nunden eksiktirler. Zahiri eksiklik onu yok etmek uzere tak1lan sus ve 
benzeri §eylerle giderilip tamamlanmaktad1r. ( ... ) Mana yonuyle ek
sikligine gelince; §Uphesiz o, hakkmr almas1 gerektiginde hakkm1 al- · 
maktan aciz ve zay1ftlr. Soyleyecek sozu ve hakk1m alma fikri yoktur. 
Nitekim araplardan birisi kendine bir k1z <;ocugu mujdelendigi zaman 
§Oyle demi§ : 0 hi<; de iyi bir <;ocuk degildir : Ustunlugu aglamakla iyili
gi ise ba§k~smmkini almak iledir. 

((Onlar, Rahman'm kullan olan melekleri de di§i sayd1lar.» Onla
rm melekler hakkmdaki inan<;lan boyledir. Allah Teala onlarm bu soz
lerini reddederek: «Onlarm yaratlh§lanm m1 gormu§ler. )) Allah Teala'
nm onlan di§iler olarak yaratt1gm1 mu§ahade mi etmi§ler? «Onlarm bu 
§ehadetleri yaz1lacak ve k1yamet gunu bu yuzden sorguya <;ekilecekler-
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dir. )) buyurur. Ayetin bu k1sm1 boyle dti§tinenler ic;in §iddetli ve c;etin 
bir tehdiddir. 

«Ve derler ki: Eger Rahman dilemi§ olsayd1, biz onlara ibadet et
mezdik.n ~ayet Allah dilemi§ olsayd1, Allah'm k1zlan oldugunu soyledi
gimiz melekler suretindeki §U putlara tapmmam1zla bizim aram1za bir 
engel koyard1. Zira 0 bunu bilmektedir ve bizim bu tapmmam1z1 ikrar
la kar§Ilamaktadir. Boylece onlar c;ok c;e§itli yanll§lan bir araya topla
ffil§ oluyorlar. 

a - Allah'a c;ocuk isnad etmi§lerdir. ~uphesiz Allah Teala yuce
dir, mukaddestir ve bundan mtinezzehtir. 

b - Allah Teala'nm k1z c;ocuklan erkek c;ocuklar uzerine tercih 
edip sec;tigini ileri surmti§lerdir. Boylece Rahman'm kuUan olan me
lekleri di§iler saym1§lard1r. 

c - BU.ttin bunlarla beraber delilsi:z, btirhans1z, Allah'm izni ol
makslzm; mticerred gorti§leri ve hevesleri ile, gec;mi§lerini btiytiklerini 
ve babalanm taklid ederek meleklere tapmmi§lardir. Bu, cahiliye do
neminde bilgisizlerin surc;mesinden ba§ka bir §ey degildir. 

d - Meleklere tapmmalarma Allah'm ses c;Ikarmad1g1 §eklindeki 
ifadelerine kaderi delil getirmek istemi§lerdir. Elbette onlar bu delil ge: 
tirmelerinde buytik bir bilgisizlik ic;indedirler. Allah Teala da bunu §id~ 
detle reddetmektedir. Zira Allah T.ea.la elc;iler gondermi§.. kitaplar in
~mi§, tek ve ortag1 olmaks1zm Zatma ibadeti emredip ba§kalarma 
kullugu men'edip yasaklarm§tlr. Bu ayet-i kerime'de: «Andolsun ki her 
timmete : Allah'a ibadet edin ve putlardan kac;m1,n, diye peygamberler 
gondermi§izdir. Allah, ic;lerinden kimini hidayete erdirdi, kimi de sa
plk.ligl haketti. ~imdi yeryuztinde gezin de, peygamberleri yalanlayan
iann sonunun nas1l oldugunu gortin.ll. (Nahl, 36) buyururken, bu su
redeki bir ayet-i kerime'de de §6yle buyp :::--.. <.1. «Senden once gonderdi
gimiz peygamberlerimize sor : Biz, Rahman'dan ba§ka ib9.det edilecek 
tannlar kllmi§ miyiZ? ll (Zuhruf, 45) Onlarm huccetlerini zikrettikten 
sonra da bu ayet-i kerimede §6yle buyurur: « (Soylediklerlnin ve getir
dikleri delilin s1hhatma dair) onlann bu konuda bir bilgileri yoktur. 
Onlar yalmz (vehimde bulunur, birtak1m laflan ag1zlarmda geveler ve) 
yalan soyleyip dururlar.)) Mticahid «Onlann bu konuda bir bilgileri yok
tur. Onlar yalmz yalan soyleyip dururlar.» ayeti hakkmda der ki: OP 
lar Allah'm buna guc; yetirecegini bilmiyorlardl. 
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21 - Yoksa daha once onlara bir kitab verdik de ona 
m1 tutunuyorlar? 

22 - Hayir, dediler ki: Dogrusu biz, atalanmlZl bir urn
met uzerinde bulduk ve biz 'de onlann izlerinden gitmek
teyiz. 

23 - Senden once de hangi kasabaya bir uyanc1 gon
derdiysek o kasaban1n varhkhlan sadece dediler ki: Dog
rusu biz, babalanm1z1 bir ummet uzerinde bulduk ve biz 
de onlann izlerine uymaktay1z. . . 

24 - $ayet size atalann1z1 iizerinde buldugunuz ~ey-
den daha dogrusunu getirmi!?sem, yine mi bana uymazsi
niz? deyince, dediler ki: Dogrusu sizin gonderildiginiz ~eyi 
biz inkar ediyoruz. 

25 - Biz de onlardan intikam ald1k. Y alanlayanlann 
sonunun nas1l olduguna bir baJk. 

Atalanmtzdan Boyle Gordiik 

Allah Teala delilsiz, huccetsiz ve biirhanSIZ olarak Allah'tan ba§
kasma ibadetlerinde mii§rikleri inkarla §byle buyurur: «Yoksa onlarm 
(§irk ko§malanndan) daha once onlara bir kitab verdik de (i<;inde bu
lunduklan duruma bir delil olmak iizere) ona m1 tutunuyorlar?» Ha
yu, durum onlann zannettigi gibi degildir. c~Yoksa onlara ortak ko§ma
lanm soyleyen bir delil mi indirdik?» (Rum, 35) . 

ccHay1r, dediler ki : Dogrusu biz, babalanm1z1 bir iimmet iizerinde 
· bulduk ve biz .de onlarm iz1erinden gitmekteyiz.» Onlarm, babalanm 

ve dedelerini taklidden ba§ka i<;inde bulunduklan §irk hususunda her
hangi bir dayanaklan yoktur. Onlar babalanpm ve dedelerinin bir tim
met iizere yani .. bir din iizere olduklanm zannede:-ek onlan taklid et
mektedirler. A yet-i kerime'deki ( A.. 'J'I ) kelin;lesi burada din an-

18 
(i 
rr 
b 
rr 
y 
n 
g, 
b 
y 
g 
d 
Oi 

r i 
d 
k 
n 
v 
y 

k 
e 
n 
n 



43 

na 

Zuhruf, 2L25 ) HAD1SLERLE KUR'AN-I KER!M TEFS1Rt 7145 

lammad!r. Nitekim «Gen;ek bu sizin iimmetiniz bir tek iimmettir.l> 
(Enbiya, 92) ayetinde de boyledir. Onlann «Biz de onlarm izlerine uy
maktaYJ.z (arkalarmdan gitmekteyiz) .>> sozleri de yine onlarm delilsiz 
bir iddialand1r. Daha sonra Allah Teala peygamberleri yalanlayan gec;
mi§ iimmetler ic;inde aym sozleri benzerlerinin soylediklerini beyan bu
yuruyor. Kalbleri zaten birbirine benzemektedir. Aynen onlarm sozleri
ni soylemektedirler. «i§te boyle. Onlardan oncekilere herhangi bir pey
gamber geldiginde sadece biiyiiciidiir veya delidir dediler. Bunu bir
birine tavsiye mi ettiler? Hay1r, onlar azgm birer topluluktu.>> (Zari
yat, 52, 53) burada da Allah Teala §6yle buyurur: «Senden once de han
gi kasabaya bir uyanc1 gonderdiysek o kasabamn varllklllan sadece ~e

diler ki : Dogrusu biz, babalanm1z1 bir iimmet iizerinde bulduk ve biz 
onlarm izlerine uymaktay1z.n 

Daha sonra Allah Teala §6yle buyurur: Ey Muhammed, §U mii§- · 
riklere de ki: «f?ayet size atalarm1z1 iizerinde buldugunuz §eyden daha 
dogrusunu getirmi§sem, yine mi bana uymazs1mz?n Onlar da dediler 
ki: ccDogrusu sizin gonderildiginiz §eyi biz inkar ediyoruz.n f?ayet se
nin kendilerine getirdiginin s1hhatlm bilmi§ ve anlami§ olsalard1, hakka 
ve hak ehline kar§I biiyiiklenmeleri ve kotii maksadh olmalan sebebiyle 
yine de boyun egecek degillerdi. 

ccBiz de onlardan (yalanlayiCl iimmetlerden c;e§itli azablarla) inti
kam ald1k.n Nitekim Allah Teala onlari.n k1ssalanm Kur'an-1 Kerim'de 
etrafllca beyan buyurmu§tur : c<Yalanlayanlann sonunun nas1l oldugu
na bir bak.n Nas1l helak olmu§, yok olup ,gitmi§ler ve Allah Teala ina
nanlan nas1l kurtarffil§! 
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26 - Hani ibrahim, babas1na ve kavmine demi~ti ki: 
Siiphesiz ben, sizin taptlg1n1z ~eylerden uzag1m. 

27- Beni yaratan miistesna. $iiphesiz ki 0, beni hi
dayete iletecektir. 

28 -- Ve onu; belki donerler diye ard1ndan gelenler ic;in 
kallc1 bir kelime k1ld1. . 

29-- Hay1r. Ben, onlan da, atalann1 da hakk1 ac;Ikla
yan bir peygamber gelene kadar gec;indirdim. 

30 - Hak kendilerine geldiginde ise: Bu bi:.. 'uQyiidiir. 
Dogrusu biz onu inkar ediyoruz, dediler. 

31 -- Ve dediler ki: Bu Kur'an, o iki kasaban1n birin
den biiyiik bir adama indirilmeli degil miydi? 

32 - Y oksa Rabb1n1n rahmetini onlar m1 payl~tln
yorlar? Diinya hayatlnda onlann gec;imlerini aralannda 
Biz -payla~tlrdlk. Birbirlerine i~ gordiirebilmeleri ic;in kimi
ni kimine derecelerle iistiin k1ldlk. Rabb1n1n rahmeti, on
lann biriktirdikleri ~eylerden daha haY1rhd1r. 

33 - $ayet insanlar tek bir iimmet haline gelmeyecek 
olsayd1, Rahman'1 inkar edenlerin evlerinin tavanlann1 ve 
iizerinde yiikseldikleri merdivenleri giimii~ten yapardlk. 

34 -- Evlerinin kap1lann1 ve iizerine yaslanacaklan 'ke
revetleri de. 

35 - Alt1na bogard1k. Bunlann hepsi sadece diinya 
hayatln1n gec;imligidir. Ahiret ise, Rabb1n1n katlnda milt- · 
takiler ic;indir. 

ibnihim Babasma Demi§ti ki 

Bu ayet-i kerimelerde Allah'm kulu, elc;isi, halili haniflerin ima
rru, kendisinden sonra gonderilen peygamberlerin atas1, neseb ve mez-
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heb baklmmdan Kurey::j'in kendisine nisbet edildigi Hz. ibrahim'den 
haber veriliyor ki o, putlara tapmmalarmdan babasmdan ve kavmin
den uzakla§mi§tlr. Allah Teala §byle buyuruyor: cc~uphesiz ben, sizin · 
taptlgm1z §eylerden uzag1m. Beni yaratan mustesna. ~uphesiz ki 0, 
beni hidayete iletecektir. Ve onu; belki donerler diye ardmdan gelenler 
i~in kallc1 bir kelime k1ld1.» Burada Hz. ibrahim'in ardmdan gelecekle
re devamll kalacak bir miras olarak b1raktlg1 ccTek ve ortag1 olmayan 
Allah'a ibadet etmek, Allah'm di§mdaki putlardan s1ynllp aynlmaktlrn 
ki, bu da ccAllah'tan ba§ka ilah yoktur.n sozudur. Allah TeaHi bu keli
meyi, Hz. ibrahim'in zurriyeti i~inde devamll k1lnn§tlr. O'nun zurriye
tinden Allah'm hidayete eri§tirdikleri bu kelimeye uyup sanlacaktlr. 
ccBelki (dogru yola) donerler diye.>> ikrime, Mucahid, Dahhak, Katade, 
Suddi ve ba§kalan ccVe onu; belki donerler diye ardmdan gelenler i~in 
kallc1 bir kelime klldl.>l ayetinde ccAllah'tan ba§ka ilah yoktur.n -keli
mesinin kasdedildigini soylerler. Hz. ibrahim'in zurriyeti i~inde bu ke
limeyi soyleyecekler devamll bulunacaktlr. ibn Abbas'tan da bu a~Ikla
mamn bir benzeri rivayet edilmi§tir. ibn Zeyd ise bunun, islam kelime
si oldugunu sayler ki bu gorti§ de yukardaki cemaatm soyledigine don
mektedir. 

Allah Teala daha sonra §byle buyurur: <<Hay1r, Ben onlan (mti§
rikleri) da, atalanm da hakk1 a~1klayan (peygamberligi ve uyancillgi 
apa~Ik) bir peygamber gelene kadar ge~indirdim (onlarm sap1kllk i~in
deki omurleri uzar). Hak kendilerine geldiginde ise (kufur, ~ekememez
lik ve azgmllklan sebebiyle elleri ve gonulleriyle hakk1 def'etmeye ~a
ll§Ip onunla inadla§Ip buyuklenerek): Bu bir buyudur. Dogrusu biz onu 
inkar ediyoruz, dediler.>> Aynca Allah Teala'nm inzal buyurduguna 
itiraz ederek dediler ki: ccBu Kur'fm, o iki kasabanm birinden buyuk 
bir adama indirilmeli degil miydi? >> Mekke ve Taif'i kasdederek: ~u 
Kur'an'm indirilmesi iki kasabadan onlarm gozlerinde buyuk ve yu
ce bir adama olmall degil miydi? demi§lerdir. Bu a~1klama ibn Ab
ba~, ikrime, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, Kat~de, Suddi ve ibn 
Zeyd'indir. Bir~oklan mti§riklerin bu sozleri ile, Velid ibn Mugire ve 
Urve ibn Mes'O.d es-Sekafi'yi kasdettiklerini soylerler. Zeyd ibn Eslem'
den rivayetle Malik, Dahhak ve Suddi §byle derler: Onlar Velid ibn Mu
gire ve Mes'O.d ibn Amr es-Sekafi'yi kasdediyorlardl. Mucahid'den ri
vayete gore · onlar Umeyr ibn Amr ibn Mes'O.d ~s-Sekafi'yi kasdetmek
teydiler. Yine Mucahid'den nakledildigine gore ortlarm kasdettikleri 
Utbe ibn Rabia idi. ibn Abbas'tan nakledildigine gore ise, onlann kasd
ettikleri Kurey§ zorbalarmdan birisidir. Yine ibn Abbas'tan nakledildi
gine gore ise onlar Velid ibn Mugire ve Hubeyb ibn Amr ibn Umeyr 
es-Sekafi'yi kasdetmektedirler. Mucahid'den rivayete gore ise Mekke'
de Utbe ibn Rabia, Taif'de ibn Abd Yaleyl'i kasdetmektedirler. Suddi 
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der ki: Onlar bu si:izleri ile Velid ibn Mugire ve Kinane ibn Abd Amr 
ibn Umeyr es-Sekafi'yi kasdetmektedirler. Ayetin zahirinden anla§Ilan 
ise, onlann iki kasabadan hangisinden olursa olsun buyuk bir adam! 
kasdetmi§ o~maland1r. Allah Teale, onlarm bu itira.zlanm reddederek 
§i:iyle buyuruyor: «Yoksa Rabbmm rahmetini onlar m1 payla§tlnyor
lar?» Durum onlarm eline verilmi§ degildir. Aksine bu, Allah Teala'ya 
ait bir i§tir. Allah Teala risaletini nereye verecegini en iyi bilendir. 
~iiphesiz 0, risaletini ancak yaratlklarm kalbi ve nefsi en temiz, ailesi 
en §erefli, ash ve nesli en temiz olanma indirir. 

Daha sonra Allah Teala, zahiri ve batmi kuvvetlerde, ihsan buyur
mu§ oldugu mal, nz1k, ak1l ve anlayi§ giidinde yaratlklanm birbirin
den farkll derecelerde yaratt1gm1 be¥an ederek §i:iyle buyurur: «Diin
ya hayatmda onlann gec;imlerini aralarmda Biz payla§tlrdik. Birbir
lerine i§ gi:irdurebilmeleri ic;in kimini kimine derecelerle ustun klldlk.» 

«Birbirlerine i§ gi:irdurebilmeleri ic;in kimini kimine derecelerle 
ustun k1ld1k.n ayeti Siiddi ve bir .ba§kasmm si:iyledigine gore §i:iyle a~Ik
lanabilir: Birinin digerine, §Unun ba§kasma muhtac; ol:u1a.s1 sebebiyle 
i§lerinde kimirii kiminin buyruguna vermek ic;in kimini kimine dere
celerle ustun k1ld1k. Katade ve Dahhak ise buray1: Kimisi kimisine sa
hip olsun diye kimini kimine derecelerle ustun k1ld1k, §eklinde ac;Ikla
maktadlrlar ki, bu ac;1klama da bir i:incekine di:inmektedir . 

«Rabbmm rahmeti, onlarm biriktirdikleri §eylerden daha hay1rh
d1r.>> Allah'm yaratlklarma olan rahmeti onlar ic;in ellerinde bulunan 
mallardan ve dunya hayatmm gec;imliginden elbette daha hay1rhd1r. 

((~ayet insanlar tek bir ummet haline gelmeyecek olsaydi ... l) aye
tini ibn Abbas, Katade, Suddi ve ba§kalan §i:iyle ac;1kllyor : ~ayet bil
gisiz insanlarm birc;ogu mal vermemizin, verdiklerimize sevgimizin de
lHi olduguna inanarak mal yiiziinden kiifiir iizerine birle§meleri olma
saydL .. «Rahman'! inkar edenlerin evlerinin tavanlanm, uzerinde yuk
seldikleri merdivenleri giimii§ten yapard1k. Evlerinin kap1lanm . (kilit
lerini) ve iizerine yaslanacaklan kerevetleri de fQ;iimii§ten yapard1k 
ve) altma bogardlk. >> ayet-i kerime'deki ( Jt;;s -') kelimesini; ibn 
Abbas, Katade, Siiddi ve ibn Zeyd altm ile izah etmi§lerdir. 

«Bunlarm hepsi s9,dece dunya hayatmm gec;imligidir.>> Biitun bun
lar Allah katmda degersiz, fani ve zeval bulacak dunya hayatmm ge
c;imligidir. Onlann i§lemi§ olduklan iyiliklerin sevfl.bm1, dunyada iken 
yiyecek ve ic;ecekler halinde hemen vermektedir. Bi:iylece ahirette on
lara hakSlZllk edilmi§ olmayacak ve Allah katmda sevaba nail olacak
ian bir iyilikleri de kalmami§ 'olacaktlr. Nitekim bu sahih bir hadiste 
belirtilmi§tir. Ba§ka bir hadis-i §erifte de §i:iyle buyurulur : ~ayet diinya 
Allah katmda bir sinek kanad1 ag1rhgmda olsayd1, Allah Teala ondan 
kafire bir ic;im su vermezdi. Begavi bu hadisi Zekeriyya ibn Manzur ka-
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nallyla .. . Sehl ibn Sa'd'dan, o da Hz. Peygamber (s.a.)den §eklinde bir 
isnad ile mtisned olarak rivayetle zikreder. Taberani de Zem'a ibn Sa
lih kanallyla .. . Sehl ibn Sa'd'dan, o da Hz. Peygamber (s.a.)den §ek
linde bir isnadla hadisi rivayet etmi§tir ki, bu hadiste Allah Rasulti §Oy
le buyuruyor: ~ayet dtinya bir sinek kanadma denk olsayd1, Allah Te
ala ondan kafire hi<; bir §ey vermezdi. 

ccAhiret ise, Rabbmm katmda mtittakiler i<;indir.)) Ahiret yurdu, 
sadece onlara hastlr ve bunda onlara hi<; kimse ortak olmayacaktlr. Bu 
sebepledir ki Hz. Orner ibn Hattab, ila hadisesinde kadmlarmdan ayn 
olarak kald1g1 yerde Allah Rasulti (s.a .)ntin yamna <;Ikmi§ ve hasmn 
Allah Rasul tin tin yanmda ( bogrtinde) b1rakt1g1 izleri gortince aglama
ya ba§layarak §Oyle. demi§ti: Ey Allah'm elt;isi, it;inde bulunduklan 
debdebe ve tantana it;indeki §U Kisra'ya ve Kayser'e bak. Sen ise Al
lah'm yaratlklan arasmdan se<;tigi zatsm. Allah Rasulii (s.a.) yaslan
IDI§ bir halde iken oturdu ve: Ey Hattab'm oglu, yoksa sen §tiphede mi
sin? buyurup §Oyle devam etti : Onlar oyle · bir kavimdirler ki, onlarm 
iyilikleri dtinya hayatlarmda hemen verilmi§tir. Ba§ka bir rivayete go
re ise §Oyle buyurmu§tur : Bunun dtinyada onlara, ahirette de bize ol
masmdan ho§nud olmaz m1sm? 

Buhari ve Mtislim'in Sahih'lerinde ve ba§ka eserlerde rivayet edil
digine gore Allah Rasulti (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 

Altm ve gtimti§ kaplardan su i<;meyin, altu .~ ve gtimti§ kaplardan 
yemeyin. ~tiphesiz bunlar dtinyada onlarm, ahirette ise bizimdir. Bti
ttin bunlar Allah katmda degersiz oldugu i<;in peygamberlerini dtinya 
hayatmda bunlardan mahrum biraknn§tlr. Nitekim Tirmizi ve ibn 
Mace'nin Ebu Hazim kanallyla Sehl ibn Sa'd'dan rivayetlerine gore 
Allah Rasulti (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 

~ayet dtinya, Allah katmda bir sinek kanad1 ag1fllgmda olsayd1, 
ondan kafire asla bir damla su vermezdi. Tirmizi hadisin hasen, sahih 
oldugtmu soylemi§tir. 
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36 - Kim, Rahman'1n zikrini -gormezhkten gelirse; Biz 
ona ~eytan1 musallat ederiz. 

37 - $i.i.phesiz ki onlar da bunlan yoldan <;1kanrlar. 
Bunlar ise dogru yolda olduklann1 san1rlar. 

38 - Nihayet Bize gelince der ki: Ke~ki benimle senin 
aranda Dogu ile Batl aras1ndaki kadar uzakhk olsayd1. 
Sen, ne koti.i. ar kada~ imi~sin. 

39 - Zulm ettigimiz i-<;in, bugi.i.n pi~manhg1n hi<; bir 
faydasl yoktur. Muhakkak ki azabda ortaksinlZ. 

40 - Sen mi . duyuracaks1n o sag1rlara? Korleri ve 
apa<;Ik sap1khkta olanlan sen mi hidayete eri~tireceksin? 

41 - Seni onlardan uzakla~tirsak da, muhakkak ki 
Biz onlardan intikam ahnz. 

42 - Yahut da onlara va'dettigimizi sana gosteririz. 
<;i.i.nki.i. Biz, onlara kar~1 gi.i.ci.i. yetenleriz. 

43 ~ Sen; sana vahyolunana sanl. Muhakkak ki sen, 
dosdogru bir · yol i.i.zerindesin. 

44 - Dogrusu bu; sana ve kavmine bir ogi.i.tti.i.r. Ondan 
sorguya <;ekileceksiniz. 

45 - Senden once gonderdigimiz peygamberlerimize 
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sor: Biz, Rahman'dan ba~ka ibadet edilecek tarinlar kllnu~ 
ffilYlZ? 

Rahman'm Zikrinden Gafil Olanlar 

«Kim, Rahman'm zikrini gormezlikten gelirse, (goz yuman, kor, ga
fil gibi davramr ve yuz 9evirirse), Biz ona (basireti kapah olana) §ey
tam musallat ederiz.)) ayet-i kerime'si Allah Teala'mn §U kavilleri gi
bidir: «Kim, kendisine dogru yol apa91k belli olduktan sonra peygam
bere kar§I gelir, mu'minlerin yolundan ba§kasma uyup giderse; onu 
dondugu yolda b1rakmz. Kendisini cehenneme koyanz. Ne kotu donii§ 
yeridir orasu (Nisa, 115), «Ama onlar yoldan sapmca, Allah da onla
rm kalblerini saptlrnn§tl.)) (Saff, 5), «Biz, onlara birtak1m yolda§lar 
kattlk da onlerindekini ve arkalarmdakini onlara suslii gosterdiler. Ge
rek cinlerden, gerekse insanlardan kendilerinden once ge9mi§ ummet
ler ic;inde aleyhlerinde soz hak olmu§tur. Dogrusu onlar, hiisrana ugra
yanlardl.)) (Fussilet, 25). Bu sebepledir ki burada da §Oyle buyuruyor: 
<<~iiphesiz ki onlar da bunlan yoldan c;1kanrlar. Bunlar ise dogru yol
da olduklanm samrlar. Nihayet Bize gelince der ki. .. )) Allah'm hidaye
tine kar§I gafil davranan ve gormezlikten gelene onu sap1khga dii§ii
recek ve cehennem yoluna iletecek §eyta,nlardan birisini gorevlendiri
riz. Allah Teala k1yamet gunu hepsini bir araya toplad1g1 zaman, o kim
se kendisini saptlrmakla gorevlendirilmi§ §eytfmdan tiksinerek §Oyle 
der: «Ke§ki benimle senin aranda Dogu ile BatJ ::trasmdaki kadar uzak
hk olsayd1. Sen, ne kotu arkada§ imi§sin.)) ( ... ) 

Abdurrezzak'm Ma'mer'den, onun da Said el~Cureyri'den rivaye
tinde o, §oyle demi§: Bize ula§tlgma gore kafir, k1yamet gunu kabrin
den diriltllip kaldmld1g1 zaman; §eytan onun elinden tutar ve Allah 
Teala her ikisini de cehenneme gonderinceye kadar ondan asla aynl
maz. i§te kafirin: 1<Ke§ki benimle senin aranda Dogu ile Batl arasm
daki kadar uzakllk olsayd1. Sen, ne kotu arkada§ imi§sin.)) dedigi za
man bu and1r. Ayet-i kerime'de Dogu ile Batl «iki dogu)) ile ifade edil
mektedir ki, buna arapc;ada taglib uslubu denilir. Gi.ine§ He aya cdki 

r . 
ay)) baba ile anneye cdki baba)) denilmesi bu kabildendir. Ibn Cerir ve 
ba§kalan bu §ekilde ac;Ikhyorlar. 

Allah Teala buyutur ki: «Zulmettiginiz i9in, bugiin pi§manhgm 
hie; faydas1 yoktur. Muhakkak ki aza,bda ortaksm1z.)) Cehennemde bir · 
araya gelmeniz ve elim azabda mii§terek olmamz size hie; bir fayda ve-
recek degildir. · 

«Sen mi duyuracaksm o sag1rlara? Korleri v~ apac;1k sap1khkta 
olanlan sen mi hidayete eri§tireceksin?)) Bu, sana 9Jt bir i§ degildir. 
Sana dii§en, teblig etmektir. ;Yoksa onlan hidayete eri§tirmek senin 
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vazifen degildir. Fakat Allah, diledigini hidayete eri§tirir de, diledigini 
sap1khkta b1rak1r. l?iiphesiz 0, bu hususta en adil Hftkim'dir. 

<<Seni onlardan uzakla§tlr\')ak da, muhakkak ki Biz onlardan inti
kam almz.» Sen bu dtinyadan go<; etmi§ bile olsan hie §tiphesiz Biz on
lardan intikam ahp onlan cezalandiracagiz. ((Yahut da onlara va'detti
gimizi sana gosteririz. <;tinkti Biz, onlara kar§I gucti yetenleriz.>> Elbette 
Biz hem seni onlardan uzakla§tlrarak onlardan intikam almaya ve hem 
de onlara va'dettigimiz azab1 senin gozlerin onunde ba§larma getirme
ye guc; yetirenleriz. Allah Team, Rasulunun ruhunu kabzetmezden on
ce dU.§manlarma kar§I onun gozunu aydm etmi§, onlan rasulunun buy
rugu altma vermi§, onu burc;larmda oturanlara m9Jik kilmi§tlr. Sud
di'nin a<;1klamas1 a§ag1 yukan bu anlama gelmektedir ki ibn Cerir de 
bu ac;Iklamayi tercih ediyor. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Abd'til-A'la'mn .. . Ma'mer'den rivayetine 
gore Katade, <<Seni onlardan uzakla§tlrsak da, muhakkak ki Biz onlar
dan intikam almz.» ayetini okumu§ ve §oyle demi§tir: Hz. Peygamber 
(s.a.) gitti, intikam baki kald1. Allah Teala peygamberi (s.a.)ne, o bu 
dunyadan go<;U.p gidinceye kadar ummeti i<;inde ho§lanmayacagi herhan
gi bir §ey gostermemi§tir. Sizin peygamberiniz d1§mda Allah'm ummetini 
cezaland1rmasm1 gormemi§ hi<; bir peygamber yoktur. Bize anlatlldigi
na gore Allah RasulU (s.a.)ne kendisi!lden sonra ummetinin ba§ma ge
lecekler gosterilmi§ti. Allah Teali'l. onun ruhunu kabzedinceye kadar 
bir daha hi<;bir zaman gtilmedi, mU.Sterih 've ho§nud goriilmedi. Said 
ibn Ebu Arube kanahyla Katade'den rivayetle bu a<;1klamamn bir benzeri 
anlatlhr. ibn Cerir de bunun bir benzerini Hasan el-Basri'den rivayet 
ediyor. Bir hadiste §oyle buyrulur: Y1ld1zlar gok i<;in bir emfmd1r. Yil
dizlar gittigi zaman gogun ba§ma gelmesi va'dolunanlar (k1yamet gti
nu gogiin par<;alamp dag1larak dokiilmesi gibi) ger<;ekle§ecektir. Ben 
de ashab1m i<;in bir emamm. Ben gittigim zaman da ashab1ma va'dolu
nanlar onlarm ba§larma gelecektir . . 

Sonra Allah Teala buyurur ki: <<Sen; sana vahyolunana sanl. Mu
hakkak ki sen, dosdogru bir yol uzerindesin.» Senin kalbine indirilmi§ 
olan Kur'an'a sanl. Zira o, gerc;egin kendisidir. 0, Allah'm dosdogru 
yoluna goturen, Nairn cennetlerine ve devamh haJirlara ula§tlran ger
c;egin ta kendisidir. HDogrusu bu; sana ve kavmine bir oguttur.» aye
tini §Oy~e a<;Iklarlar : Dogrusu bu, senin ve kavmin ic;in bir §ereftir. Bu 
a<;1klama ibn-Abbas, Mucahid, Katade, Suddi ve ibn Zeyd'e ait olup ibn 
Cerir· bu a<;1klamay1 tercih etmektedir ve ondan ba§kas1 da bu ac;Ikla
mayi rivayet etmemi§tir. Burada Begavi, Zuhri kanahyla . .. Muaviye'
den rivayet edilen bir hadisi nakletmektedir ki, Mua,.,.iye Allah Rasulu 
(s.a.)nu §oyle buyururken i§itmi§ : l?U.phesiz bu i§ Kurey§'tedir. Onlar, 
Allah'm dinini ayakta tuttuklan surece onlarla munaka§a edenleri Al-
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lah Tea.la yiiziistti siiriindiiriir. Hadisi Buhari rivayet etmi§tir. Ayeti 
§oyle de anlamak miimkiindiir: ~iiphesiz bu Kur'an onlarm dili ile in
zal olundugu cihetle onlar ic;in bir §ereftir. insanlardan Kur'an'1 en iyi 
anlayanlar madem ki onlard1r o halde onlarm insanlar arasmda ona 
en c;ok sanlanlar olmalan, muktez8.smca en !azla amel edenler olmalan 
gerekir. Nitekim ilk muhacirlerden ve onlara benzeyip tabi olanlardan 
onlarm sec;kinleri ve en hay1rhlan boyle yapm1§lard1r. Ayetin anlam1 
§Oyle de rivayet ediliyor : Dogrusu bu, sana ve kavmine bir hatlrlatma
dlr. Onlara bir hatlrlatma ve ogiit olmas1 ba§kalan ic;in bir ogiit ve ha
tlrlatma olmasm1 elbette engellemez. Nitekim Allah Teala'nm §U ka
villerinde de durum aymd1r. «Andolsun ki, size ic;inde zikrinizin buiun
dugu bir kitab indirdik. Hala akletmiyor musunuz? )) (Enbiya, 10), «Ve 
yakm akrabalanm uyar.)) (~uara,. 214) . «Ondan (sizler bu Kur'an'dan; 
onunla nas1l amel ettiginizden ve ona nas1l icabet ettiginizden) elbette 
sorguya c;ekileceksiniz. )) 

ccSenden once gonderdigimiz peygamberlE~rimize sor. Biz, Rahman'
dan ba§ka ibadet edilecek tannlar k1lm1§ mlYlZ? ll Biittin peygamberler; 
senin insanlan c;ag1rm1§ oldugun tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadet 
etmeye · c;ag1rm1§ ve putlara, Allah'a e§ ko§ulanlara ibadetten men'et
mi§lerdir. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerirne'de §i::iyle buyurur : ccAndol
sun ki her iimmete; Allah'a ibadet edin ve putlardan kac;mm, diye pey
gamberler gi::indermi§izdir.)) (Nahl, 36) . Miicahid der ki : Bu a yet-i ke
rime Abdullah ibn Mes'ud'un k1raetinde : Senden once kendilerine pey
gamberlerimizi gi::inderdiklerimize sor, anlamma gelecek §ekildedir. Ka
tade, Dahhak ve Siiddi de ibn Mes'ud'dan bu §ekilde nakletmektedirler. 
Ancak bu, sanki ayetin bir ac;Iklamasl mahiyetinde olup tilaveti degil
dir. En dogrusunu Allah bilir. Abdurrahma,n ibn Zeyd ibn Eslem de 
der ki : Ayet; onlara (senden i::inee gi::inderdigimiz peygamberlere) isra 
gecesi sor, anlammdad1r. Zira peygamberler, o gece Hz. Peygamber ic;in 
toplanmi§lardl. ibn Cerir bu ac;Iklamalardan birincisini tercih ediyor. 

T efsir, C: XIII ; F . 449 
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46 - Arrdolsun ki Biz, Mfi.sa'y1 da ayetlerimizle Fira
vun'a ve erkan1na gondermi§tik. Ve demi~ti ki: Suphesiz 
ben. alemlerin Rabb1n1n el<;isiyim. 

47 - Onlara ayetlerimizle vannca, onlar bunlara gulu
vermi§lerdi. 

48 - Onlara biri digerinden daha buyuk olmayan hi<; 
bir ayet gostermedik. Dogru yola donmeleri i<;in onlan 
azaba ugrattlk. 

49 - Ve dediler ki: Ey sihirbaz, sana verdigi ahde gore 
Rabb1na bizim i<;in dua et. Muhakkak biz hidayete eri§ti
rilmi§ olacag1z. 

50 - Azab1 uzerlerinden kald1nnca hemen sozlerin· 
den cayd1lar. 

Mtisa da Firavun'a Demi~ti ki 

Allah Tealli, kulu ve el<;isi Hz. Musfl. (a.s.)dan haber veriyor: Al
lah Teala onu Firavun'a, erkamm te§kil eden emirleri, vezirleri ve ku
mandanlarma, k1ptiler ve israilogullanndan miite§ekkil tebeasma pey
gamber olarak gondermi§ti. Onlan tek ve ortag1 olmayan Allah'a iba
dete <_;:agmp Allah'tan ba§ka §eylere tapmmaktan men'etmi§ti. Allah 
Teala Hz. Musa'nm Yed-i Beyza's1 ve asas1 gibi biiyiik mucizeleri de 
onunla birlikte gondermi§ti. Hz. Musa ile beraber gondermi§ oldugu 
tUfan, <;ekirge, ha§era,t, kurbagalar, kan, ekinlerin kitllgi, nefislerin ve 
meyvelerin azhg1 gibi mucizelere ragmen onlar, Hz. Musa'nm getirmi§ 
oldugu mucizelere boyun egmek ve t abi olmaktan biiyiiklenerek onla
n yalanlami§lar, alay etmi§ler ve Hz. Musa'nm bu mucizeleri katmdan 
getirmi§ oldugu zat'a giilmii§lerdi. Onlara, biri digerinden daha biiyiik 
olmayan hi<; bir mucize getirilmemi§ti. Gelen bir mucizeden sonra mut
laka ondan daha biiyiigii gosterilmi§ti. Bunlarla birlikte onlar azgmhk
lanndan, sap1khklarmdan, bilgisizliklerinden ve fesadlarmdan donme
mi§lerdi. Bu micezlerden her bireri onlara geldigi zaman boyunlan bii
kiik halde Hz. Musa (a.s.) ya geliyorlar, onunla gayet yumu§ak ifadelerle 
konu§uyorlar: Ey sihirbaz, diye soze ba§llyorlardL Onlarm Hz. Musa'ya 
sihirbaz diye hitab etmeleri ona bir hakaret telakki olunmamalld1r. Zi
ra onlar katmda zamanlanmn en iyi bilginleri sihirbfl.zlardL Onlar ka
tmda sihirbazlar kotiilenmi§ kimseler degildi. 0 halde onlarm Hz. Mu
sa'ya sihirbaz diye hitab etmeleri onu kii<;iimseme anlammda degildir. 
Bir de onlarm durumu zaruret i<;inde olmalar1 halidir ki Hz. Musa'ya 
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hakaret etmeleri bu durumlan ile uyu§maz. 0 halde onlarm bu ifade
leri, kendi kamlanna gore Hz. Musa'ya bir ta'zimden ibarettir. Bu a<;lk
lamalar ibn Cerir'e aittir. Onlar her seferinde §ayet Hz. Musa iistlerin
den bu musibeti kald1racak olursa ona iman edecekleri ve israilogullan
m onunla beraber gonderecekleri vaadinde bulunuyorlardL Ancak her 
seferinde de verdikleri sozden donmekteydiler. Bu, Allah Teala'mn §U 
kavli gibidir: «Bunun iizerine, Biz de birbirinden ayn mucizeler olarak 
ba§larma tUUm, <;ekirge, ha§erat, kurbagalar ve kan gonderdik. Yine 
de biiyiikliik taslay1p suglular. giiruhu oldular. Uzerlerine az:'!,b gokiince 
dediler ki: Ey Musa, sana olan ahdine gore Rabbma dua et. Eger bu 
azab1 bizden kaldmrsan, andolsun ki; sana inanacag1z ve israilogulla
nm seninle birlikte gonderecegiz. Onlann eri§ecekleri bir siireye kadar 
azab1 iizerlerinden kaldmnca; bir de bakarsm ki onlar sozlerinden cayi
yorlardL» (A'raf, 133-135) . 

51 - Firavun, kavmine seslendi ve dedi ki: Ey kavmim, 
Mrsrr miilkii ve altlmdan akan ~u rrmaklar benim degil mi? 
Hala gormuyor musunuz? 

52 - Ben, a<;akc;a soy lemeyecek derecede za valh olan 
~u adamdan daha hay1rh degil miyim? 

53 - Ona altln bilezikler verilmeli veya beraberinde 
kendisine yardrm edecek melekler gelmeli degil miydi? 

54 - Firavun kavmini kuc;umsedi, ama onlar yine de 
kendisine itaat ettiler. <;unku onlar -fasrk olan bir kavim 
idi. 

55 - Bizi ofkelendirince onlardan intikam ald1k ve 
hepsini sud a bogd uk. 
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56 - V e onlan, sonradan geleceklere bir gec;mi~ ve or
nek klldlk. 

Allah TeaJa burada yine Firavun'dan haber veriyar ki a; isyam, 
biiyiiklenmesi, kiifrii ve inad1 ile kavmini taplay1p anlara kar§l bObiir
lenerek, M1s1r'm sahibi ve hakimi almakla iftihar ederek §byle demi§ti :· 
«M1s1r miilkii ve altlmdan akan §U 1rmaklar benim degil mi?» Katade, 
anlarm; bah~eler ve nehirler aldugunu sayler. «Hala gormiiyar musu
nuz?» Benim i~inde bulundugum azameti ve hiikiimranhg1 gormiiyar 
musunuz? Musa ve ana tabi alanlarm fakirler ve zay1flar aldugunu gor
mez misiniz? Bu, Allah Teala'nm §U kavli gibidir : «Adamlanm tapla
YIP seslendi ve : Sizin eri yiice rabbm1z benim,dedi. Bunun iizerine Allah 
anu diinya ve ahiret azabma ugrattLn (Naziat, 23-25). 

«Ben, a~1k~a soylemeyecek derecede zavalh alan §U adamdan daha 
hay1rh degil miyim?» Siiddi der ki : Firavun : Aksine ben, §U zavalh 
adamdan q.aha degerliyim, demek istiyardu. Basra gramercilerinden ba
ZlSl da ~U §ekilde a~Ikhyarlar. Buna gore ayetin ba§mda bulunan ( if ) 
edat1 ( J.: ) anlammad1r. Ferra, k1raet imamlarmdan birisinden: 
Bana gelince; elbette ben, a~1kc;a soyleyemeyecek derecede zavalh alan 
§U adamdan daha.:~ayirhYim, degerliyim, anlamma gelecek §ekilde bir 
klraet nakletmektedir ki bu, Siiddi'nin a<;Iklamasmi desteklemektedir. 
ibn Cerir ise §byle diyar : ~ayet bu k1ra~t sahih alsayd1, elbette anlam1 
da s1hhatli ve a~1k alurdu. Ama bu k1raet, Medine'lilerin k1raetine aykl
ndir. Onlar ayeti : Ben, sozii ac;1k soyleyemeyecek derecede zavalh alan 
§U adamdan daha hay1rh degil miyim? anlamma gelecek §ekilde aku
mu§lardir. Ben de derim ki: Her iki k1raete gore Firavun - Allah'm la'
neti anun iizerine alsun- : ~iiphesiz ben Musa'dan daha hayirhy1m, de
mek istiyar. 0, bu soziinde elbette apa~1k yalan soylemektedir. Kiya
met giiniine kadar devamh alarak Allah'm la'netleri anun iizerine alsun. 
Siifyan, Firavun'un sozleri ic;inde gec;en ( ~ ) kelimesini hakir 
a,nlammda, · Katade ve Siiddi ise zay1f anlamma alm1§lard1r. ibn Cerir 
ise, anun §byle demek istedigini belirtir: Onun hiikiimranhg1, saltanatl 
ve mall yaktur. 

«A~1k~a soyleyemeyecek derecede zavalh alan §U adam .. . >> sozii ile 
Firavun §Unu demek istiyar: 0, soziinii ac;1k se~ik soyleyemeyecek de
recede dili tutuk ve kekeme birisidir. Siiddi buray1 : Anlayamayacak de
recede zavalh, §eklinde anlarken Katade, Siiddi ve ibn Cerir Firavun'un 
bu sozii ile Hz. Musa'mn dilindeki kekemeligi kasdettigini soylerler. Siif
yan da der ki : H~ . Musa'mn dilinde~acuklugunda agzma kar kaydugun
dan meydana gelen tutuklugu kasdediyar. Firavun'un bu soyledigi el
bette yalan ve uydurmad1r. Onu bu sozl~re -iten, kiifrii ve inad1d1r. 0 , 
Hz. Musa'ya kafir ve mutsuz bir kimsenin gozleriyle bak1yardu. Aksine 
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Hz. Musa'da oyle bir celal, azamet ve guzellik vard1 ki ona bakan ak1l 
· hiplerinin gozleri kama§IrdL. Firavun'un Hz. Musa hakkmdaki ((za

valhn ta'biri de yahmd1r. Aksine yaratlh§l, huyu ve dini itibanyla za-
·alh ve hakir olan odur. Hz. Musa ise §erefli, reis, sad1k, iyi ve ru§d 

sahibi bir peygamberdi. Firavun'UnHA<_;lk<;a soyleyemeyecek derecede 
zavalhn sozu de bir yakl§tlrmadan ibarettir. Her ne kadar <;ocuklugun
da diline koymu§ oldugu kor nedeniyle dilinde bir kekemelik anz oldu 
1se de Allah Teala'nin katmdan getirdigi sozlerini anlayabilmeleri i<;in 
dilindeki dugumun <;oztilmesini istemi§tir. Allah Teala da: «Ey Musa, 
istedigin sana verilrni§tir.)) (Ta-Ha, 36) kavli ile onun bu istegini ye- . 
rine getirmi§ti. Dilinden izalesini istemedigi herhangi bir anzanm kal
dlgml dti§tinsek bile -ki Hasan el-Basri boyle soylUyor- Hz. Musa, teb-
igi ve kar§Ismdakilere anlatmay1 mumkun k1lacak bir §ekilde bu an

zasmm giderilmesini istemi§ti. Kullarm fiilinden olmayan f1tri §eyler
den dolay1 ise insan ay1plamp kotUlenemez. Firavun, ak1lh ve anlayl§ 
sahibi biri olarak butun bunlan bilmekteydi. Ama o, tebeasma kar§l 
kendini buyuk gostermek isteyerek bu §ekilde davranml§tl. Tebeas1 za
ten bilgisiz ve ahmaklar guruhu idiler. Firavun'un §U sozleri de aym 
kabildendir : «Ona altm bilezikler - ibn Abbas, Katade ve bir<;oklan 
ayeti bizim terceme ettigimiz §ekilde anhyorlar- verilmeli veya bera
berinde (ona hizmetle) kendisine yard1m edecek (ve onu tasdikle §e
hadette bulunacak) melekler gelmeli degil miydi? >J Firavun burada, 
zahire bakmi§, onun bakt1gmdan daha a<;1k olan ma'nevi s1rn anlama
ffil§tlr . Ke§ke bu ma'nevi s1rn bilmi§ olsayd1. Bu sebepledir ki Allah 
Teala §6yle buyurur: «Firavun kavmini (ak1llanm) ku<;umsedi (ve on
Ian sap1khga <;ag1rd1) ama onlar yine kendisine (icabetle) itaat ettilet: 
Qunku onlar fas1k olan bir kavim idi.n 

Allah Teala: «Bizi ofkelendirince onlar~c::~.n intikam ald1k ve hep
sini suda bogduk.n buyuruyor. ibn Abpas't~n riva,yetle Ali ibn Ebu 
Talha ve Dahhak ayet-i kerime'deki ( ~ ) fiilini k1Zd1rmak, ofke
lendirmek ve gazabland1rmak §eklinde terceme ediyorlar. ibn Abbas, 
Mucahid, ikrime, Said · ibn Cubeyr, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, 
Katade, Suddi ve bunlar di§mdaki mufessirler de boyle terceme etmi§
lerdir._ ibn Ebu Hfl.tim der ki: Bize ibn Vehb'in karde§i oglu Ebu Ubey
dullah'm ... Ukbe ibn Amir'den riv?.yetine gore, Allah RasulU (s.a.) : 
Allah Teala'nm, gtinahlarmda ve kotUlUklerinde devam eden bir kuluna 
diledigini ve istedigini vermekte oldugunu gordugi.in zaman bil ki bu, 
,1\.llah Teala'mn onu yava§ yava§ ac1kh sonuna yakla§tlrmasidlr, buyur
mu§ sonra da : HBizi ofkelendirince onlardan intikam ald1k ve hepsini 
uda bogduk.n ayetini tilavet buyurmu§tur. Yine ibn Ebu Hatim'in 
abas1 kanahyla .. . T~.nk ibn ~ihfi.b'dan riv8.yetine gore o, §Oyle demi§
ir Abdullah'm yanmdayd1m. Onun yanmda ani olumden soz edildi de : 
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Bu, mu'min ic;in bir hafifletme, kf!.fir ic;in de bir hasrettir, deyip (IBizi 
ofkelendirince onlardan intikam ald1k .. . » ayetini okudu. Orner ibn Ab
dulaziz (r.a.) : Ben intikarm gafletle beraber buluyorum, demi§ ve bu 
sozu ile Allah Teala'nm ((Bizi ofkelendirince onlardan intikam ald1k 
ve hep&ini suda bogduk.n ayetini kasdetmi§tir. 

<Ne onlan, sonradan gelecekl~re bir gec;mi§ ve ornek k1ld1k.» aye
tini Ebu Miclez §6yle ac;1kllyor : Ve onlan sonradan gelecek ve onlarm 
amelleri gibi amel i§leyeceklere bir ornek ve ibret k1ld1k. Ebu Miclez 
ve Mucahid, ayetteki ( "j.:;...- ) kelimesini; kendilerinden sonra gele
ceklere bir ibret . §eklinde ac;Ikllyorlar. 

), > ·~ _,) .;/) \ ~ > / ~ / > / J 0 / '.-::: (" ~/ /. } • /) ...-;....-

~~~\-~~\~\)\;) ~ ~J~~-..!J_;j l~b~;;.J.'~~U) 
o \j:;; ~'J\::; ~"' . \ ~oi. ~ '. -v,_. ~ ( }I ~'{Ycl\?' ~ \; ) "' • ~ / /0 • "' • / ' • ® ) / .. / } . ; ? ./ / "' / 

.J., ~ . --~ ... ~.~ uy:-:?~.J t.l'. . ... .J}..r" ... ,, .......... . , ~ ............ ...--_,,/®} .- - .J/ 
J/·_t; ·:;:;\~~:~~ lU ),G ,., '0\' -'\'"r-·~, _ .. ,S\;; 
~.~ - ~ . 'ji) '•' J' .. ~ s--:, 

)9:~ ~) "'~-"' ®-:, "'4-:: ·__: ~("' c !' ) ~ \"' y ~} .:',.: :~ ~"'I~ )H·; '~ \'..-~~~ 
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~;.-r\., ~:·~(\-:: Q\ '· ... -v'f(·®·~ --.J}.,).,,_,,k~\~~~, 
~-'~~~.>.tu•~. 'u~c.~U.J ;_r_ ~.J.).&.~ ~ J ·~ ,., / ,. :... ;' ;:. . ;.~.,. ' . ~\.· , .,.. 
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57 - Meryemoglu misaJ olarak verilince, senin kav
min hemen bagn$ti. 

58 - Ve: Bizim tannlanm1z m1, yoksa o mu daha iyi
dir? dediler. Sana boyle demeleri , sadece tarti$maya giri~

mek ic;indir. Hay1r, onlar kavgac1 bir kavimdir. 
59 - 0 ; kendisine nimet verdigimiz ve israilogullanna 

6rnek k1ld1glffilZ bir kuldur. 
60 - $ayet dileseydik; siZJden, yeryuzunde sizin yerini

zi. tutacak melekler varederdik. 
61 - Suphesiz ki 0 , saatin bilgisidir. O'ndar. hie; $Up

he etmeyin ve Bana tabi olun. i~te dogru yol. 
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62 - Sak1n ~eytan sizi c;evirmesin. ~ilphesiz ki o, size 
apac;1k bir dil~mand1r. 

63 - isa huccetlerle gehnce demi~ti ki: Size hikmetle 
·e ihtilafa dil~tilgilnilz ~eylerin bir kism1n1 ac;1klamak ic;in 

geldim. Oyle ise Allah'tan korkun ve bana itaat eclin. 
64 - Muhakkak ki Allah, benim de Rabb1md1r, · sizin 

de Rabb1n1id1r. Oyle ise O'na ibadet edin. i~te dogru yol. 
65 - Ama aralannda hizipler birbirleriyle ihtilafa 

dil~tiller. Ac1kh bir gilnun azab1ndan vay o zulmedenlerin 
haline. 

Meryemoglu isa da Demi~ti _ki 

Allah Teala burada 'Kurey§'iu kiifiir, in?l.d ve tartl§madaki 1sranm 
habe.r vererek §dyle buyuruyor: ((Meryemoglu misfl.l olarak verilince, 
senin kavmin hemen bagn§tl .Jl ibn Abbas~tan rivayetle Miicahid, ikri
me, Dahhak ve Siiddi ile bin;oklan ayet-i kerime'deki ( .:;_,~ ) fi
llini; giilii§tiiler, yani buna §a§tllar, §eklinde a<;1klam1§lardu. Katade bu 
fiili bagn§arak giildiiler §eklinde, ibrahim en-Nehai de yitz <;evirdiler 
!?eklinde ac;1klam1§tlr. Kurey§'in bagn§lp giilii§mesinin sebebini Mu
hammed ibn ishak, es-Sire adll eserinde §dyle anlatlr: Bana ula§t1gma 
gore Allah RasUlii (s .a .) bir giin mescidde Velld ibn Mugire ile beraber 
oturuyordu. Nadr ibn Haris de gelip onlarm yanma oturdu. Mecliste 
r'~urey§'lilerden birc;oklan haz1r bulunuyordu. Allah Rasuli.l (s.a. ) ko
nu§unca Nadr ibn H?.ris efendimize kar§l <;1ktl . Onunla konu§an Allah 
Rasulii (s.a .) nihayet onu susturdu, hem ona hem de orada haz1r bu
lunanlara ((Siz ve Allah'tan ba§ka tapt1klanmz, §iiphesiz ki cehennem 
odunusunuz. Oraya gireceksiniZ.ll (Enbiya, 98) ayetini tilavet buyurdu 
ve soma kalk1p gitti. Abdullah ibn Zeb'ar1 et-Temimi gelip oturdu. Ve
lid ibn Mugire ona: Vallahi Nadr ibn Haris §U Abdiilmuttalib'in ogluna 
kar§l c;1kamad1. Muhammed, bizim ve tapmd1g1m1z ilahlann cehennem 
odunu oldugunu ileri siiriiyor, dedi. Abdullah ibn Zeb'ari §dyle dedi: Al
lah'a yemin ederim ki §ayet onu bulmu§ olsayd1m, onunla tartl§lr ve 
ona iistiin gelirdim. Muhammed'e sorun: Allah'tan ba§ka ibadet edilen 
her §ey kendisine tapmanlarla birlikte cehennemde midir? Biz melekle
re, yahudiler Uzeyr'e, h1ristiyanlar Meryemoglu isa'ya tap1myorlar. 
Bunlarm hepsi de kendilerine tapmanlarla beraber cehennemde mi ola-· 
cak? Velid ve meclisde onunla beraber olanlar, Abdullah ibn Zeb'ari'nin 
sdzlerinden ho§land1lar ve onun Muhamed'e kar§l iistiin gelebilecegi 
bir delil ileri siirdiigiine inand1lar. Bu, Allah Rasulii (s.a.) ne anlatlld1 da 
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efendimiz: Allah'tan ba§ka kendisine ibadet olunmasm1 isteyen her §ey 
kendisine tapmanla beraberdir. Onlar ancak §eytana ve §eytana tapm
maYI emredenlere ibadet ediyorlar, buyurdu. Allah Teala da: «:;;uphesiz 
ki daha once kendilerine Bizden giizellik va'di gec;mi§ olanlar; bunlar 
cehennemden uzakla§tmlmi§lardir.)) (Enbiya, 101) ayetini indirdi. Ya
ni Hz. isa, Uzeyr ve bu ikisi ile beraber Allah'a itaat ederek bu diinya
dan goc;up giden rahipler, din adamlan haklarmda Allah'm giizel sozii 
gec;mi§ olan kimselerdir. Sap1khk ehlinden onlara tapmanlar kendile
rine Allah'tan ba§ka rablar edinmi§lerdir. Onlarm meleklere ibadet 
etmeleri ve meleklerin Allah'm k1zlan oldugu §eklindeki sozleri hak
kmda da: «Dediler ki: Rahman c;ocuk edindi. O'nun §am yiicedir. Hay1r, 
onlar (melekler) ikram edilmi§ kullardir.)) (Enbiyfl, 26) ayetleri nazil 
oldu. Hz. isa'nm durumu ve Allah'dan ayn olarak Hz. isa'ya tapmildigl
na dair, Velid ve onunla beraber o mecliste haz1r bulunup Abdullah ibn 
Zeb'ari'nin hucceti ve tarti§masma sevinenler hakkmda da «Meryemog
lu misal olarak verilince, senin kavmin hemen bagn§tl. .. H ayeti naz1l . 
oldu. Yani onlar, Abdullah ibn Zeb'ari'nin sozii iizerine senin durumu
na giilii§tiiler. Daha sonra Allah Teala Hz. isa'y1 zikrederek §Oyle bu· 
yurur: <<0; kendisine nimet verdigimiz ve israilogullarma ornek kildigi
miz bir kuldur. ~ayet dileseydik; sizden, yeryiiziinde sizin yerinizi tuta
cak melekler varederdik. ~iiphesiz ki 0, saatm bilgisidir.H Hz. isa vasi
tasiyla gosterilen, oliilerin diriltilmesi ve hastalarm iyile!:?tirilmesi gibi 
mucizeler k1yameti bilmeye bir delil olarak yeter. 0, §oyle diyordu: 
<<O'ndan hie; §iiphe etmeyin v~ bana tabi olun. i§te dogru yol.)) 

ibn Cerir'in Avfi kanallyla ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «Mer
yemoglu misal olarak verilince, senin kavmin hemen bagn§tl.)) ayeti 
hakkmda §Oyle demi§: Burada Kurey§ kasdediliyor. Onlara: <<Siz ve Al
lah'tan ba§ka taptlklanmz §iiphesiz ki c~hennem odunusunuz. Oraya 
gireceksiniz .. . n (Enbiya, 98) ayetleri sonuna kadar okundugunda Ku
rey§ Hz. Peygambere: Meryemoglu nedir? dediler. Allah Rasulii: 0, Al
lah'm kulu ve rasuliidiir, buyurdu. Onlar: ~iiphe yok ki §U adam (Hz. 
Peygamberi kasdediyorlar) hlristiyanlarm Meryemoglu isa'y1 rab edin
dikleri gibi kendisini rab edinmemizi istiyor, dediler. Allah Teala da : 
<<Sana boyle demeleri sadece tarti§maya giri§mek ic;indir. I}aylf, onlar 
kavgac1 bir kavimdir.)) buyurdu. 

imam Ahmed der ki: Bize Ha§im ibn Kas1m'm ... ibn Ukayl el
Ansari'nin kolesi Ebu Yahya'dan rivayetine gore; o, §Oyle anlat1yor: 
ibn Abbas dedi ki: Ben Kur'an'dan oyle bir ayet biliyorum k1 o ayeti ba
na hie; kimse sormad1. Bilmiyorum; insanlar bu ayeti bib. :...1~ri ic;in mi 
sormuyorlar, yoksa anlamad1klan ic;in mi sormuyorlar. Sonra ibn Ah
bas konu§maya devam etti ve kalk1p gittigi zaman o ayeti sormami~? ol
dugumuz ic;in birbirimizi kmamaya ba§ladlk. Ben: Yann geldigi zaman 
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onu kendisine soracag1m, dedim. Ert~si giinii ibn Abbas geldiginde ben: 
Ey ibn Abbas, sen dun Kur'an'da bir ayetin oldugunu ve hi<; kimsenin 
bu ayeti sana sormad1gm1, insanlarm onu bilerek mi, yoksa anlamadlk
lan i<;in mi sormad1klanm bilmiyorum, dedin. Bana o ayeti ve o ayetten 
once okudugunu haber ver, dedim. ibn Abbas; olur, deyip §Oyle devarp. 
etti: Allah Rasulii (s.a.) Kurey§'e: Ey Kurey§ toplulugu, Allah'tan ba§ka 
ibadet edilen hie;: bir varhk yoktur ki onda hay1r olsun, buyurmu§tu. 
Kurey§, h1ristiyanlarm Meryemoglu isa'ya tapmd1klanm ve Muham
med hakkmda dediklerini biliyordu. Kurey§liler: Ey Muhammed, sen 
isa'nm bir peygamber ve Allah'm kullarmdan salih bir kul oldugunu 
iddia etmiyor musun? ~ayet sen soziinde dogru isen·, onlarm ilahlan da 
senin soyledigin gibi cehennem odunu degiller mi? dediler de, Allah Te
ala: «Meryemoglu misal olarak verilince, senin kavmin hemen bagn§
tu ayetini indirdi. Ben Allah Rasuliine ayett~ki ( 0)...l..a.~ ) fiilinin 
ne anlama geldigini sordum da; gtilii§tiiler, buyurdu. «~iiphesiz ki 
0, saatin bilgisidir.n ayeti hakkmda da ibn Abbas §Oyle dedi: 0, klya
met kopmadan once Meryemoglu isa'nm zuhurudur. ibn Ebu Hatim'in 
Muhammed ibn Ya'kub ed-Dima§ki kanahyla ... ibn Abbas'tan riva
yetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Ey Kurey§ toplulu
gu, hi<; §iiphesiz Allah'tan ba§ka ibftdet olunan hi<; bir varhk yoktur ki 
onda bir hay1r olsun. Kurey§, Allah Rasuliine: Sen, isa'mn bir peygam
ber ve Allah'm kullarmdan salih bir kul oldugunu iddia etmiyor musun? 
~iiphesiz Allah'tan ba§ka ona da ibadet edilmekteydi, dediler. Bunun iize 
rine Allah Teala: «Meryemoglu misal olarak verilince, senin kavmin 
hemen bagn§tl. n ayetini indirdi. «Meryemoglu misal olarak verilince, se
nin kavmin hemen bagn§tl.n ayeti hakkmda Miicahid der ki: Kurey§ : 
isa'mn kavminin isa'ya ibadet ettigi gibi Muhammed de kendisine ta
pmmamlzl istiyor, dediler. Katade de buna benzer bir §ey soylemi§tir. 

<eVe: Bizim tannlanm1z m1, yoksa o mu daha iyidir? dediler.n Ka
tade der ki: Onlar: Bizim tannlanm1z ondan daha hay1rhd1r, dedi
ler. ( ... ) 

«Sana boyle demeleri sadece tartl§maya giri§mek i<;indir.n Yoksa 
onlar bu sozleri ile ayete kar§l duramayacaklanm elbette biliyorlardl. 
Zira ayette «Siz ve Allah'tan ba§ka tapt1klanmz §iiphesiz ki cehennem 
odunusunuz.n buyurulmaktaydl ve Hz. isa:mn ad1 da ge<;memekteydi 
Burada hitab Kurey§'e olup onlar putlara ve Allah'a e§ sayd1klarma tap
maktaydllar. Mesih'e ibadet etmiyorlard1 ki, onu zikrederek ayete kar
§1 dursunlar. 0 halde onlann bu sozleri, sadece bir tartl§madan ibaret 
olup sozlerinin dogruluguna kendileri de inanm1yorlard1. 

imam Ahmed - Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bize ibn Ne
mir'in ... Ebu Umame'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.): Uzerinde 
bulunduklan hidayetten sonra herhangi bir kavim sap1kllga dii§ecek 
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olursa, onlara <;eki~me ve tartl~ma miras b1rak1hr, buyurdu, sonra da: 
«Sana boyle demeleri sadece tartl~maya giri~mek i<;indir. Hay1r, onlar 
kavgac1 bir kavimdir.JJ ayetini tilavet buyurdu. Hadisi Tirmizi, ibn Ma
ce ve ibn Cerir, Haccac ibn Dinar kanahyla rivayet etmi~lerdir. Tirmi
zi der ki: Hasendir, sahihtir, sadece Haccac ibn Dinar kanahyla rivaye
tini biliyoruz. Tirmizi, boyle soylemekle birlikte hadis ba~ka bir kanal
dan ve birtak1m fazlahklarla Ebu Umame'den rivayet edilmi~tir. ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize Humeyd ibn Ayya~'m ... Ebu Umame'den riva
yetine gore -ravi Hammad : Ebu Umame'nin hadisi Allah Rasuli.ine 
ula~tlnp ula§t1rmad1gm1 bilmiyorum, der.- efendimiz §Oyle buyurmu§
tur: Peygamberinden sonra sap1tan bir kavmin ilk sap1khg1 kaderi ya
lanlamaktlf. Peygamberinden sonra herhangi bir kavim sap1tacak olur
sa onlarm arasma <;eki§me ve tartl~ma sokulur. Sonra Allah RasuH.i 
(s.a.): ((Sana boyle demeleri sadece tartl~maya giri§mek i<;indir. Hay1r, 
onlar kavgac1 bir kavimdir.)) ayetini okudu. Yine ibn Cerir der ki : Bize 
Ebu Ki.ireyb'in ... Ebu Umame'den rivayetine gore; o, §Oyle anlat1yor : 
Bir gun insanlar Kur'an hakkmda tartl§lrlarken Allah Rasuli.i (s.a .) yan
lanna geldi ve 0 kadar ofkelendi ki, sanki yi.izi.ine sirke doki.ilmi.i§ gibi 
oldu ve: Allah'm kitab1m birbirine kan§tlrmaym. Sap1tan hi<; bir kavim 
yoktur ki onlara tartl§ma verilmi§ olmasm, buyurdu sonra da: «Sana 
boyle demeleri sadece tartl§maya giri§mek i<;indir. Haytr, onlar kavgac1 
bir kavimdir.)) ayetini tilavet buyurdu. 

~<0; kendisine nimet verdigimiz bir kuldur.JJ ayetinde Hz. fsa (a .s.) 
kasdedilmektedir. 0 ancak Allah'm kendisine peygamberlik ve risalet 
nimeti bah§ettigi bir kuldur. ~<Ve israilogullarma ornek k1ld1g1mlz (dile
digimize gi.i<; yetirecegimize bir delil, bir huccet ve bi.irhan klldlg1m1z) 
bir kuldur.n 

~<~ayet dileseydik; sizden, yeryi.izi.inde sizin yerinizi tutacak (orada 
sizin halefleriniz olacak) melekler var ederdik.JJ ibn Abbas ve Katade 
ayeti: Sizin birbirinize halef oldugunuz gibi birbirlerine halef olacak 
melekler var ederdik, §eklinde a<;1khyorlar. Bu a<;1klama da yukarda 
verdigimiz ve Si.iddi'ye ait alan a<;1klamanm ayms1d1r. Mi.icahid ise aye
ti: ~ayet dileseydik; yeryi.izi.inde sizin yerinize oray1 i'mil.r edecek me
lekler var ederdik, §eklinde anlaml§tlr. 

(( ~i.iphesiz ki 0, saatin bilgisidif.J) ayetinin tefsiri hakkmda daha 
once ibn ishak'm a<;1klamas1 ge<;mi§ti. Buna gore burada kastedilen ; 
Hz. isa (a.s.)mn oli.ileri diriltmesi, anadan dogma kor ve abra§lan ve 
ba~ka hastallklan iyile~tirmesi gibi mucizelerdir. Ancak bu a<;1klama 
§i.iphelidir. Bundan daha da uzak alan bir a<;1klamay1 Katade, Hasan 
el-Basri ve Said ibn Ci.ibeyr'den nakletmektedir ki , buna gore ayetin 
ba~mdaki zamir Hz. isa'ya degil Kur'an'a donmektedir. Ancak sahih 
alan, zamirin Hz. isa'ya dtinmesidir. Zira ayetin ak1~1 Hz. i sa.'nm aml-
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mas1yla ilgilidir. Bir de bu ayette kastedilen, Hz. isa'mn k1yamet gu
nunden once yerylizune inmesidir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i 
kerime'de: ccKitab ehlinden hie;: kimse yoktur ki; olUmunden once ona 
inanacak olmasm. 0 da k1yamet gunu aleyhlerinde §9.hid olacaktlr.» 
(Nisa, 159) buyurmaktadlr. Aynca bu ayetin: ~uphesiz ki o, beklenen 
saat ic;:in bir i§arettir, §eklindeki k1raeti de bu anlam1 guc;:lendirmektedir. 
Yani o, k1yftmetin meydana gelecegine bir i§aret ve delildir. Mucahid 
der ki : K1yamet gununden once Meryemoglu isa'nm c;:1kl§l k1yamet ic;:in 
hir alamettir. Ebu Hureyre, ibn Abbas, Ebu'l-Aliye, Ebu Malik, ikrime, 
Hasan, Katade, Dahhak ve ba§kalanndan da lm §ekilde rivayet edilmi§
tir. Allah Rasulu (s.a.) nden mutevatir olarak rivayet edilen hadislere 
gore; Allah Rasulu (s.a.), Hz. isa (a.s.)nm k1yamet gun linden once ada
letli bir imam ve hakem olarak inecegini haber vermi§tir. 

ccOndan hie;: §liphe etmey1nn. Hie;: §Upheniz olmasm ki k1yamet mut
laka meydana gelecektir. uVe (size haber verdiklerimde) Bana tabi olun. 
i§te dogru yol. Sakm §eytan sizi (hakka tabi olmaktan) c;:evirmesin. 
~uphesiz ki o, size apac;:1k bir dli§mandl.r. isa huccetlerle gelince demi§ti 
ki: Size hikmetle (peygamberlikle) ve ihtilafa dli§tligunuz §eylerin bir 
k1sm1m ac;:1klamak ic;:in geldim.n ibn Cerir der ki: Hz. isa burada dunya 
i§lerini de gil, dini i§leri kasdetmektedir. ihn Cerir'in bu sozu guzeldir 
ve 1-ynca o, ayet-i kerime'deki ( ~ ) kelimesinin hepsi anlamma 
geldigini zannedenlerin sozunti de reddetmektedir. ( ... ) 

<<Oyle ise (size emrettiklerinde) Allah'tan korkun ve (size getir
diklerimde) bana itaat edin. Muhakkak ki Allah, benim de Rabb1md1r, 
sizin de Rabb.u'uzdlr. Oyle ise O'na ibadet edin. i§te dogru yol.n Ben ve 
siz O'nun kullany1z. O'na muhtac1z . . Tek ve ortag1 olmayarak O'na iba
dette hepimiz ortag1z. i§te dosdogru yol . budur. Size getirmi§ oldugum, 
dosdogru yolun ta kendisidir ki o da yegane Rabba ibadet etm~ktir. 

((Ama aralannda hizipler birbirleriyle ihtil~fa dli§tUler.» Birtak1m 
flrkalar meydana geldi ve bolUk porc;:uk oldular. Onlardan kimisi isa'
nm Allah'm kulu ve elc;:isi oldugunu - ki gerc;:ek budur- ikrar ederken, 
onlardan baz1s1 isa'nm Allah'm oglu oldugunu iddia etti. Kimileri de 
onun Allah oldugunu - ki Allah T~ala onlarm si:izlerinden munezzeh ve 
yucedir- si:iyluyor. Bu sebepledir ki Allah Teala: ((Ac1kll bir gunun 
azabmdan vay o zulmedenlerin halinen buyurmu§tur. 
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66 - Onlar fark1nda degillerken kendilerine ans1z1n · 
0 saatln gelmesini mi bekliyorlar? 

67 - 0 gun muttakilerin dl~lnda, dostlar birbirlerine 
du~man olurlar. 

68 - Ey kullanm, bugun size korku yoktur. Ve siz, 
uzulecek de degilsiniz. 

69 - Onlar ki, ayetlerimize irnan etmi~ ve musluman 
olmu~lard1r. 

70 - Siz ve e~leriniz, ag1rlanm1~ olarak cennete girin. 
71 - Onlara altln kadehler ve tepsiler dola~tlnhr. Can

lann istedigi ve gozlerin ho~land1g1 her ~ey oradad1r. Ve 
siz, orada ebediyyen kalacaksiniz. 

72 - i~te o cennet, i~lediklerinize kar~!llk size miras 
k1hndL 

73 ...:...__ Orada sizin i<;in bol bol meyveler vard1r. Ve on
lardan yersiniz. 

0 · Giin Dostlar Birbirine Dii!?man Olurlar 

Allah TeaJa buyurur ki : Allah'm el~ilerini yalanlayan §U mu§rikler 
farkmda degillerken, gafil ve haZ1rllks1zken o gunun kendilerine ansl
zm gelmesini mi bekliyorlar ? 0 gun geldiginde onlar farkmda degilken 
gelecektir. Kendilerine hig bir fayda vermeyecek ve ba§larma gelecekleri 
onlardan def'etmeyecek bir zamanda elbette butun butune pi§man ola
caklardlr. «0 gun muttakilerin dl§mda, dostlar birbirine du§man olur
lar. n Allah igin olmayan her bir dostluk ve arkada§llk k1yamet gunu 
du§manllga donti§ecek; Allah i~in olam ise devamll olacaktlr. Nit ekim 
Hz. ibrahim (a.s .) kavmine §byle demi§ti : «Dtinya hayatmda Allah'1 
b1rak1p aramzda putlan dostluk vesilesi k1ldm1z. Sonra da k1yamet gti-
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niinde birbirinize kiifreder ve kar§Illkll la'net okursunuz. Varacagm1z 
yer, ate§tir. Yardimcilanmz da yoktur.» (Ankebut, 25). 

Abdiirrezzak'm israil kanallyla ... Hz. Ali (r.a.) den rivayetine gore 
o, ((0 giin miittakilerin dl§mda, dostlar birbirine dii§man olurlar.» ayeti 
hakkmda §Oyle demi§tir: Mii'min iki dost ile kafir iki dost dii§iiniin; iki 
miiminden birisi vefat edip cennetle miijdelenir ve dostunu hatlrlaya
rak: Ey Allah'1m, §iiphesiz filanca benim dostumdur. Bana, Sana veRa
suliine itaati, hayn emreder, kotilliikten men'eder, benim hie; §iiphesiz 
sana kavu§acagimi haber verirdi. Ey Allah'1m, benden sonra onu sa
plkllga dii§iirme ki bana gosterdigin gibisini ona da gosteresin, benden 
ho§nud oldugun gibi ondan da ho§nud olasm, der. Kendisine: Git, Be
nim katlmda onun ic;in olanlan bilmi§ olsaydm c;ok giiler, az aglardm, , 
denilir. Sonra digeri de oliir ve ruhlan bir araya gelir de: Her biriniz 
karde§ini ovsiin, denilir. 0 ikiden biri arkada§I ic;in: Ne giizel karde§, ne 
giizel arkada§, ne giizel dost, derler. iki kafirden birisi, oldiigii ve ate§le 
miijdelendigi zaman ise dostunu hatlrlayarak: Ey Allah'1m, benim dos
tum alan filanca bana, Sana ve Rasuliine isyam, kotiiliigii emreder, ha
ylrdan men'eder, Sana kavu§mayacaglmi bana haber verirdi. Ey Alla
hlm, benden sonra onu hidayete erdirme ki bana gosterdiginin bir mis
lini de ona gosteresin, bana gazabland1gm gibi ona da ofkelenesin, der. 
Diger kafir oldiigii zaman ruhlan bir araya getirilir ve: Sizden her bire
riniz arkada§ml ovsiin, denilir. Onlardan her bireri arkada§l ic;in : Ne ko
tii karde§, ne kotii arkada§, ne kotii dost, der. Hz. Ali'nin bu soziinii ibn 
Ebu Hatim rivayet ediyor. ibn Abbas, Miicahid ve Katade de §oyle di
yorlar: Miittakiler dl§mda her dostluk k1yamet giinii dii§manhga inkl
lab edecektir. Hat1z ibn Asakir, Hi§am ibn Ahmed'in hal tercemesinde 
Hi§am ibn Abdullah ibn Kesir kanallyla .. . Ebu Hiireyre (r.a.)den riva
yet ediyor ki Allah Raslllii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: iki ki§i Allah ic;in 
birbirini sevse, birisi doguda, digeri batlda olsa Allah Teala k1yamet gii
nii ikisini bir araya getirip: Bu, Benim ic;in sevdigindir, buyurur. 

Allah Teala: «Ey kullanm, bugiin size korku yoktur. Ve siz, iiziile
cek de degilsiniZ.ll buyurup sonra onlara §Oyle miijdeler: «Onlar ki, ayet
lerimize iman etmi§ ve miisliiman olmu§lardlr.» Yani kalbleri ve ba
tmlan ile iman etmi§ler, bedenleri ve zahirleri ile Allah'm §eriatma bo
yun egip baglanml§lardn'. Babasmdan rivayetle Mu'temir ibn Siileyman 
dPr ki: K1yamet giinii oldugunda ve insanlar yeniden diriltildiklerinde 
hie; kimse kalmaJlp korkar. Bir miinadi: Ey kullanm, bugiin size korku 
yoktur. Ve siz, iiziilecek de degilsiniz.H diye nida eder de, biitiin insan
lar umuda kap1llr. 0 miinadi bu sozlerinin pe§inden: «Onlar ki, ayetle
rimize iman etmi§ ve miisliiman olmu§lardlr.)) diye nida eder ve inanan
lar di§mda insanlar iimitlerini keserler. 

Onlara : Siz ve e§leriniz, (benzerleriniz) ag1rlannn§, (nimete gark-
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olmu§ ve mes'ud kimseler) olarak cennete girin.» denilir. Bu ayetin tef
siri daha once Rum suresinde ge<;mi§ti. 

«Onlara (kulpsuz) altm kadehler ve (yiyecek i<;in) tepsiler dola§
tmllr. Canlann istedigi ve gozlerin ho§land1g1 (tad1, kokusu ho§ ve gti
zel gortinti§lti) her §ey oradad1r. >> Abdtirrezzak'm Ma'mer kanallyla . .. 
ibn Abbas'm kolesi ikrime'den rivayetine gore Allah Rasulti (s.a.) ona 
haber verip §oyle buyurmu§: Cennetliklerin derece itib9n ile en a§a
glda olam, oyle bir adamd1r ki ondan sonra cennete hi<; kimse girmeye
cektir. Goztintin gorebilecegi yerler onun i<;in altm saraylar, gtimti§ <;a
dlrlar i<;inde ytiz y1lllk bir mesafeye kadar geni§letilir. Orada ma'mur 
olmayan bir kan§ yer yoktur. Sabah ve ak§am online yetmi§ bin altm 
tabak getirilir. Onlarm i<;inde, biri digerine benzeyen §eyler bulunan 
hi<; bir tabak yoktur. Sonundaki i§tihas1 aynen ba§mdaki i§tihas1 gibi
dir. Yerytizti halkmm hepsi oraya inip mtisafir olsa, ona verilenler hep
sine yeter ve ona verilenlerden hi<; bir §ey eksilmezdi. ibn Ebu Hatim 
der ki : Bize ·Ali ibn Htiseyn ibn Ctineyd'in .. . Ebu Htireyre'den rivayetine 
gore; Ebu Umame (r.a.), Allah Rasulti (s.a .)ntin kendilerine cenneti an
lattlgml ve §oyle buyurdugunu nakletmi§ : Muhammed'in nefsi kudret 
elinde alan (Allah) a yemin ederim ki, sizden birisi lokmay1 allp agzma 
koydugunda, hatmna ba§ka bir yemegi getirir getirmez agzmdaki lok
ma hemen arzulad1g1 yemege donti§tir. Sonra Allah Rasulti (s.a.) : 
«Canlarm istedigi ve gozlerin ho§land1g1 her §ey oradad1r. Ve siz, orada 
ebediyyen kalacakSllllZ.>> ayetini tilavet buyurmU§tUr. 

imam Ahmed der ki: Bize Hasan ion Musa'nm ... Ebu Htireyre'den 
rivayetine gore Allah Rasulti (s.a.) §oyle buyuruyor : Cennetliklerin 
makam itibanyla en a§ag1 olamnm yedi derecesi vard1r. 0 altmc1da olup 
tisttinde yedinci derece vard1r. Onun ti<; yii.z hizmetc;isi olacak. Ona 
sabah ve ak§am ti<; ytiz tabak - bilmiyorum, herhalde ti<; ytiz altm ta
bak da dedi- getirilecek. Her tabakta, digerinde olmayan bir c;e§it ye
mek bulunacak. Sonunda ald1g1 lezzeti ba§mda da alacak. Uc; ytiz kap 
i<_;ecegi olacak. Her bir kapta digerinde olmayan bir c;e§it i<;ecek bulu
nacak ve o sonunda duydugu lezzeti ba§mda da duyacak. Ve §oyle di
yecektir : Ey Rabb1m, ke§ke izin verseydin de cennetliklere yedlflJJ i<;ir
seydim. Benim yammda olanlardan yine de hi<; bir §ey eksilmezdi. Dtin
yadaki e§leri di§mda onun hurilerden yetmi§ iki zevcesi olacak. 0 yet
mi§ iki zevcesinden bir tanesinin oturacag1 yer, yerytizti olc;tileriyle bir 
mil miktan olacaktlr. 

(; Ve siz, orada (cennette) ebediyyen kalacaksu:pz. (Oradan <_;Ikma
yacaksmlz, aynlmak da istemeyeceksiniz.) >> Daha sonra onlara, bir ni
met ve ihsan olarak §Oyle denilecek: i§te, i§lemi§ oldugunuz salih amel
lerinize kar§Illk size miras k1lman cennet. Salih amelleriniz Allah'm 
rahmetinin sizi bu denli kaplamasma sebep olmu§tur. Elbette hie; kim-
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seyi ameli cennete g"i:itiirmeyecektir. Cennete girme, sadece Allah'm lut
fu ve rahmeti iledir. Cennetteki dereclerin birbirinden iistiinliigii ise, an
cak saJih amellere goredir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Fadl ibn $azfm'm .. . Ebu Hiireyre (r.a.) 
den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §byle buyurmu§tur : Cehennem
lik, cennetteki yerini hasretle gorecek ve : ~ay~t Allah beni hidayete er
dirmi§ olsayd1; elbette ben, miittakilerden olurdum, diyecektir. Cennet
lik de cehennemdeki yerini gorerek: ~ayet Allah, bizi hidayete erdirmi§ 
olmasayd1; elbette biz hidayete eremezdik, diyecek ve bu onun i<;in bir 
§iikiir olacaktlr. Allah Rasulii (s.a.) §oyle devi'tm etti : Biri cennette, 
digeri cehennemde olmak iizere iki yeri olmayan kimse yoktur. Kafir, 
mii'minin cehennemdeki yerine miras<;I olacak, mii'min de kafirin cen
netteki yerine miras<;I olacaktlr. i§te Allah Teala'nm: «i§te o cennet, 
i§lediklerinize kar§lhk 'size miras k1lmdu kavli budur. 

«Orada sizin i<;in bol bol (ve her ge§itten) meyveler vard1r. Onlar
dan (dilediginiz ve se<;tiginizi) yersiniz.» Yiyecek ve igecekler amld1ktan 
sonra nimetin ve g1ptamn tamamlanabilmesi i<;in pe§inden meyveler 
zikredilmi§ tir. 

(-(;~('__.,~~·.~\·: . • ) ... ., '"''~--:'<;~';) ;...-·::---~ (..--· ---~>i\~ 
~v. )~ ~ , . ~ .AJ_,~ JU: :x ~ J)~~~~~ ~~?.u; 
~/!~.;i',/} )// ...,, 0 ~ ...-" ,,.-

~ J_? __ t:~)j'~~lf'~~~ .. C~\);)C_; ~~--\1J~~~~~ 
® ~:s~;.:. ( ... ~ ~\ ?;.~' ® ~J .. fl'f ;St~§;J.~·r~ ~ 

~:,~ .. ,i::i t:L5;J~_;(J;_;;2~t~~) 
74 - Muhakkak ki miicrimler, ebediyyen kalacaklan 

cehennem aza bindadirlar. 
75 - Azablanna . ara verilmeyecek ve or ada tamamen 

iimitsiz kalacaklard1r. 
76 - Biz onlara zulmetmedik, ama onlar za.limlerin 

kendileriydiler. 
77 - Ey nobet<;.::i, Rabb1n hi<;.:: olmazsa bizi oliime mah

kum etsin, diye <;.::agin$Irlar. 0 da: · Siz, boyle kalacaksiniz, 
der. 

78 - Andolsun ki size hak ile geldik. Fakat <;ogunuz 
hakk1 ho~ gormiiyordunuz. 
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79 Y oksa bir i~e mi karar verdiler? Dogrusu Biz de 
kararlly1z. 

80 - Yoksa kendilerinin s1rlann1 ve gizli konu~·malan

ni i~itmiyoruz mu san1yorlar? Hay1r oyle degil, yanlann
daki elc;ilerin1iz yazmaktad1r. 

Miicrimler de Cehennemdedirler 

Allah Teala mutlu kimselerin durumunu zikrettikten sonra pe§in
den mutsuzlan anarak §Oyle buyurur : ((Muhakkak ki mti.crimler, ebe
diyyen kalacaklan cehennem azabmdad1rlar. Azablarma (bir an bile) 
ara verilmeyecek ve orada (bti.tti.n hay1rlardan) tamamen ti.mitsiz kala
caklardir. Biz onlara zulmetmedik, ama onlar (aleyhlerinde huccetler 
konulup kendilerine elc;iler gonderildikten sonra yalanlay1p isyan ede
rek kotti. ameller i§lemekle) zalimlerin kendileriydiler.n i§te bu yaptlk
lanna en uygun bir ceza ile cezalandmlmi§lardir. Elbette Rabbm, kul
lanna zulmedici degildir. ((Ey nobetci. .. » diye c,:agm§Irlar ki, bu nobet
c,:i cehennemin bekc;isidir. Buhari'nin Haccik ibn MinhfU kanallyla ... 
Safvan ibn Ya'ladan, onun da babasmdan rivayetine gore; o, Allah Ra
sulti. (s.a.)nti. minberde ccEy nobetc;i, Rabbm hie; olmazsa bizi olti.me mah
kum etsin, diye c,:agm§Irlar.n ay~tini okurken i§itmi§ de, Allah Rasulti. 
ayet-i kerime'yi §oyle tefsir etmi§ : Ey nobetc;i, Rabbin hie; olmazsa ruh
lanmizl kabzetsin de, bizi ic;inde bulundugumuz durumdan kurtarsm, 
diye c,:agm§lrlar. Onlar, Allah Teala'mn §U ayet-i kerirne'lerde bilditdigi 
gibidirler: ((Aleyhlerine hti.kti.m verilmez ki olsti.nler. Onlardan cehen
nemin azab1 da hafifletilmez.n (Fatlr, 36), «Bed baht olan ondan kac;ma
caktir. 0 , en bti.yti.k ate§e yaslanacaktir. 0, orada ne olecektir, ne de di
rilecektir.>> (A'la, 11-13). Onlar olmelerini istedikleri zaman cehennemin 
bekgisi olan Malik : <cSiz, boyle kalacakSllllZ.» der. ibn Abbfts der ki : 
Malik (cehennemin bekc;isi) bin sene durur sonra da: Siz, boyle kala
caksmiz, der. ibn Abbas'm bu ac,:Iklamasmi ibn Ebu Hatim rivayet edi
yor ki o takdirde 9yet §byle anla§Ilmalldir : Sizin ic;in oradan hie; bir 
§ekilde C,:lkl§ ve kurtulu§ yoktur. Daha sonra onlarm §ekavetlerinin, 
mutsuzluklanmn sebebini zikreder ki bu, gerc;ege kar§I gelmeleri ve 
onunla inadla§malandir. <<Andolsun ki size, hak ile geldik. (hakkl be
yan edip ac;Iklad1k ve tefsir ettik.) Fakat c;ogunuz hakk1 ho§ gormii
yordunuz.>> Sizin seciyyeleriniz onu kabule yana§rmyor, sadece batila 
boyun egip onu bti.yti.k goruyor, gerc;egi kabul etmekten imtina' ederek 
engellemeye c;all§Iyor ve hak ehline bugzediyorlardl. 0 halde siz, sadece 
kendinizi ay1play1p suc;laymc ve pi§manllgm fayda vermeyecegi yerde 
pi§man olun bakahm. 
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Daha sonra Allah Tea.la: u Yoksa bir i§e mi karar verdiler? Dogrusu 
biz de kararhy1z.)) buyurur. Miicahid buraYI : Onlar kotii bir hile yap
mak istediler, biz de onlarm hilelerine kar§Ihk verdik, §eklinde a~1klar. 
Miicahid'in bu a~1klamasma gore bu ayet-i kerime, Allah Teala'nm §U 
kavli gibidir: «Onlar bir diizen kurdular. Biz de farkettirmeden diizen
lerini bozduk.)) (Neml, 50) . Zira mii§rikler ger~egi batllla def'etmek 
i~in birtak1m hile ve hud'a yollarma ba§vurmaktaydilar. Allah Te-

. ala da onlarm bu hilelerine kar§Ihk verip neticesini onlara - geri ~e
virdi. Bu sebepledir ki §byle buyurmu§tur: HYoksa kendilerinin s1rianm, 
gizli konu§mala~ml (ve apa~1k konu§malanm) i§itmiyoruz mu samyor
lar? Hay1r oyle degil, ( elbette Biz onlarm ne durumda olduklanm ~ok 
iyi bilmekteyiz.) yanlarmdaki el~ilerimiz ( olan melekler de biiyiigii ve 
kiic;iigii ile onlarm amellerini) yazmaktad1r. )) 

81 -~ De ki: Eger Rahman 'In <;ocugu olsaydi, kulluk 
edenlerin ilki ben olurdum. 

82 - Goklerin ve yerin Rabbi, Anfin Rabbi onlann 
tavsiflerinden munezzehtir. 

83 - Birak onlan, kendilerine vaadedilen giine ula
Incaya kadar dalsinlar, oynayip dursunlar. 

84 - Gokte de ilah, yerde de ilah O'dur. Ve 0, Hakim'-
dir. Alim'dir. · 

Tefsir, C : XIII ; F 450 
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85 - Goklerin, yerin ve ikisi aras1nda bulunanlann 
mi.ilki.i kendisine ait olan ne yi.iceclir. K1yamet saatln1n 
bilgisi O'nun katlndad1r ve O'na dondi.iri.ileceksini.z. 

86 - O'ndan ba~ka tap1nd1klan ~eyler, ~efaat edemez
ler. Ancak hak ile ~ehadet edenler bunun d1~1ndad1r ve on
lar bilirler. 

87 - Andolsun ki onlara, kendilerini kimin yarattlgl
nl sorsan elbette; Allah, diyeceklerclir. 0 halde neye <;evri
liyorlar? 

88 - Onun: Ey Rabb1m, demesi hakk1 ic;:in, muhakkak 
ki bunlar inanmayan bir kavimdir. 

89 - ~imdilik sen, onlardan yi.iz c;:evir ve; selam, de. 
Yak1nda bileceklerdir. 

Gokte de Yerde de iHih Olan O'dur 

Bu ayet-i kerimelerde Allah Teala buyurur ki: Ey Muhammed, de 
ki: «Eger Rahman'm c;ocugu olsayd1, kulluk edenlerin ilki ben olur
dum.» :;;ayet Allah Teala bunu farz kllrm~ olsayd1, elbette bu farz kil
masi tizerine O'na ibadet ederdim. <;tinkti ben, O'nun kullarmdan bir 
kulum. Bana emrettigi ·her ~eye itaat ederim. Bende O'nun ibadetine 
kar~1 bir biiytiklenme ve O'nun ibadetinden ytiz c;evirme yoktur. :;;ayet 
farz k1lrm~ olsayd1, bu mutlaka olurdu. Ama Allah Teala hakkmda bu 
muhaldir. Burada ~artm yerine gelmesi, cajz olmas1 da gerekmez. Ni
tekim Allah Teala'nm ~u kavlinde de durum bbyledir : ((:;;ayet Allah, <;o· 
cuk edinmek isteseydi; yaratlklarmdan diledigini elbette sec;erdi. Ten
zih ederiz O'nu. 0, Vahid ve Kahhar Allah'tlr.,, (Ztimer, 4) . Mtifessir
lerden bazlSl ccKulluk edenlerin ilki ben olurdum.)) kiSmlm: Saklmp 
reddedenlerin ilki ben olurdum, ~eklinde anlam1~lard1r . Stifyan es-Sev
ri bu ~ekilde anlayanlardand1r. Sevri'nin bu a<;1klamasm1 nakleden Bu
hari, «kulluk edenler» anlamma gelen kelimenin, aym zamanda ccinkar 
edenlern anlamma da geldigini sayler. ibn Cerir bu ac;1klama ic;in bir
takim ~ahidler zikreder ki onun Yunus ibn Abd'til-A'la kanahyla ... Ba'ce 
ibn Zeyd el-Ctiheni'den rivayet etmi~ oldugu ~u haber bu ~ahidler ctim
lesindendir : Ctiheyne kabilesinden bir kadm yine aym kabileden olan 
birisi ile evlendikten altl ay sonra dogurmu~tu . Kocas1 bu durumu Hz. 
Osman ibn Affan (r.a.)a anlattl da Hz. Osman kadmm recmedilerek 
oldtirtilmesini emretti. Hz. Osman'm yanma giren Hz. Ali ibn Ebu Ta
lib (r.a.) ise ~oyle konu~tu : :;;uphesiz Allah Teala kitabmda «Onun ta-
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§mmast ve siitten kesilmesi otuz aydtr.n (Ahkaf, 15) ve «Siitten aynl
mast da iki ytl siirmii§tiir.n (Lokman, 14) buyuruyor. Ravi der ki: Al
lah'a yemin ederim ki Hz. Osman (r.a .), hie; tereddiit gostermeden kadma · 
haber gonderip: Kocana don, diye emretti. ( .. . ) ibn Cerir'in nakletmi§ 
oldugu bu ac;tklama §iiphelidir. <;iinkii «Eger bu olursa elbette ben bunu 
red ve inkar ederimn §eklinde bir cevab ayet-i kerim~'de zikredilen §art
la nastl uyw~acaktlr? 0 halde bu ac;tklama §iiphelidir. Ancak nadir de 
olsa ayet-i kerime'nin ba§mda bulunan ve §art edat1 olarak kullamlan 
( 01 - ) kelimesi burada nefy edatl olabilir ki Ali ibn Ebu Talha bunu 
ibn Abbas'tan rivayet etmektedir. Buna gore ayet-i kerime'nin anlam1 
§Oyle olacaktlr: «De ki: Eg~r Rahman'm c;ocugu olsaydtn ~·ani Rahman'
m c;ocugu yoktur ve buna §ehadet edenlerin ilki benim. Katade der ki : 
«Eger Rahman'm ~ocugu olsayd1 kulluk edenlerin ilki ben olurdum.n 
ifadesi araplarm eski sozleri arasmda yer alan bir ciimledir. Ve bu elbette 
olmami§tlr, zaten yara§maz da. Ebu Sahr, «De ki : Eger Rahman'm c;o
cugu olsaydt, kulluk edenlerin ilki ben olurdum.n ayetini §Oyle ac;Iklar: 
O'nun c;ocugu olmadtgmdan O'na kulluk edenlerin ve O'nu birleyen
lerin ilki ben olurdum. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de boyle soy
lemi§tir. Miicahid de «Kulluk edenlerin ilki ben olurdum» k1smm1: O'na 
kulluk edip birleyen ve sizi yalanlayanlarm ilki ben olurdum, !?eklinde 
ac;tklamt§tlr. Buhari ise yukarda da belirtildigi iizere ayet-i kerime'deki 
( J...l: WI J _,i ) kelimelerini inkar edip reddedenlerin ilki §eklinde 
anlamt§tlr. Ayetin ba§mdaki edatm, §art edat1 olmas1 dogruya daha 
yakmd1r, ancak bu da anlam itibanyla ntuhaldir. 

Siiddi «De ki : Eger Rahman'm c;ocugu olsaydt, kulluk edenlerin 
ilki ben olurdum.n ayetinde _ §Oyle buyruldugunu soyler: ~ayet O'nun 
c;ocugu olsayd1, Rahman'm c;ocugu olarak ana ibadet edenlerin ilki ben 
olurdum. Fakat O'nun c;ocugu yoktu·r . Siiddi'nin bu ac;tklamasim ibn 
Cerir de tercih etmi§ ve ayetin ba§mdaki ediHm, nefy ediH1 oldugunu 
ileri siirenlerin gorii§iinu reddetmi§tir. 

Bu sebebledir ki Allah Teala &oyle buyuruyor : «Goklerin ve yerin 
Rabbi, Ar§'m Rabbi onlarm tavsiflerinden miinezzehtir, (yiicedir, mu
kaddestir, biitiin mevcudatl yaratan elbette c;ocugu olmaktan uzaktlr.) n 
0 Ferd'dir, Ahad'd1r, Samed'dir. O'nun e!?i, benzeri ve c;ocugu yok
tur. 

<< (Bilgisizlikleri ve sap1kllklan ic;inde) b1rak onlan, kendilerine 
va'dedilen giine (k:;.yamet giiniine) ula§mcaya kadar (diinyada) dalsm
lar, oynaytp dursunlar. n Varacaklan yerin, ak1betlerinin ve o giinde 
hallerinin nas1l olacagm1 yakmda bilecekler. 

«Gokte de ilah, yerde de ilah O'dur. )) Gok ve yer ehli O'na kulluk 
eder, hepsi O'na boyun egmi§, huzurunda hor ve hakir durumdad1r. «Ve 
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0 , Hakim'dir, Alim'dir.» Bu a,yet-i kerime, Allah TeaJa'mn §U kavli gibi
dir : «0, goklerde de yerde de Allah'tlr. Gizlinizi de, a§ikarmtZl da bilir. 
Ne kazanacagm1z1 da bilir.» (En'am, 3). 

«GOklerin, yerin ve ikisi arasmda bulunanlarm mi.ilki.i kendisine ait 
olan ne yi.icedir.)) Gokleri ve yeri yaratan, onlarm maliki, kar§I konul
maksizin onlard.a tasarruf sahibi olan O'dur. <;ocugu olmaktan mi.i
nezzeh ve yi.icedir. Bi.iti.in ay1p ve noksanlardan salim olmak O'nun §8.
nmdandir. Zira 0 Aliyy, Azim olan Rabd1r, e§yaya malik oland1r. i§lerin 
dizginleri O'nun kudret elindedir. Diledigini r;ozer, diledigini baglar. 
<(K1yamet saatmm bilgisi O'nun katmdad1r.>> Onun vaktini yine ancak 
0 ar;1klar. «Ve O'na dondi.iri.ileceksiniz (de herkesin amelinin kar§Ihgmi 
verecektir) .» Ameli haytr ise kar§1hg1 hay1r, ameli koti.i ise kar§Ihgi da 
koti.i olacaktlr. 

Sonra Allah Tea~a §6yle buyurur : «O'ndan ba§ka tapmd1klan §ey. 
ler, {putlar) §efaat edemezler (kendilerine §efaate gi.ir; yetiremezler.) 
Ancak hak ile §ehadet edenler bunun d1~mdad1r.» ilim ve basiretle gerr;e
ge §ehadet edenler bunun d1§mdad1rlar ki boylelerinin §efaatl Allah ka
tmda yine O'nun izni ile fayda verecektir. «Andolsun ki onlara, kendi
lerini ·kimin yaratt1gm1 sorsan elbette; Allah, diyeceklerdir.» ~u Allah'a 
§irk ko§an ve O'nunla birlikte bir ba§kasma tapman mi.i§riklere, onlan 
kimin yaratt1gm1 sorsan; Allah, diyecek ve bi.iti.in e§yayi tek ve ortag1 
ol~,ks1zm yaratamn Allah oldugunu itiraf edeceklerdir .. Bununla bir
likte hi~ bir §eye gi.ir; yetiremeyen ve hit; bir §eye sahip olmayan Allah 
ile beraber Allah'tan ba§kasma da tapmmaktad1rlar. 0 halde onlar 
bu hususta koyu bir bilgisizlik, beyinsizlik ir;inded_irler. Bu sebepledir ki : 
«0 halde neye r;evriliyorlar?)) buyrulmu§tur. 

HOnun': Ey Rabb1m. demesi hakk1 ir;in, muhakkak ki bunlar inan
mayan .. bir kavimdir.)) Yani Muhammed sozi.ini.i soylemi§, kendisini ya
lanlayan kavmini Rabbma §ikayet ederek : Ey Rabb1m, §iiphesiz bunlar 
iman etmez bir kavimdir, demi§tir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i 
kerime'de §6yle haber veimektedir : «Ve Peygamber dedi ki : Ey Rabb1m, 
dogrusu kavmim bu Kur'fm'1 terkedilmi§ olarak b1rakti.n (Furkan, 30) . 
Bizim yapml§ oldugumuz bu ar;1klama, aym zamanda ibn Mes'ud, Mi.i
cahid ve Katade'nin de kavli olup ibn Cerir de ayeti buna dayanarak 
tefsir etmi§tir. ( ... ) Mi.ic!lhid «Onun : Ey Rabb1m, dem.esi hakk1 ir;in, 
muhakkak ki bunlar inanmayan bir kavimdii'.ll ayetinde; Allah Teala 
Muhammed'in sozi.ini.i tasdik etmi§tir, der. Katade de der ki: Bu, pey
gamberiniz (s.a.)in sozi.idi.ir, kavmini Rabbma §ikayet ediyor. ( ... ) 

«~imdilik sen, onlardan (mii§rikler) yi.iz r;evir ve; selam de.» On
lara, sana kar§I konu§tuklan koti.i sozleri ve hitaplan ile cevab verme. 
Onlarm kalblerini 1smd1r, soz vefiille onlan bagi§la. «Yakmda bilecek-
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erdir.,, Bu, Allah Teala'mn onlan bir tehdidinden ibarettir. Bu sebep
edir ki Allah TeaHl, geri <;evrilemeyen bask1mm onlann ba§ma getir
"ni§, dinini ve hak kelimesini yiiceltmi§tir. Bundan sonra da biitiin in-

nlar boliik boliik Allah'm dinine girinceye, islam diinyanm dogu ve 
batllanna yaYilmcaya kadar cihad1 ve sava§I me§rll' kiliDI§tlr. 

ZUHRUF SURESiNiN SONU 



DUHAN SURESt 



DUHAN SURESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

Tirmizi der ki: Bize Sufyan ibn Veki'in ... Ebu Hureyre (r.a.)den 
rivayetine gore Allah Rasuli.i (s.a.) §6yle buyurmu§: Kim bir gecede 
Duhan suresini okursa, yetmi§ bin melek kendisi i~in istigfar ederek, sa
bahlar. Tirmizi hadisi rivayetten sonra der ki: Hadis garibdir. Sadece 
bu kanaldan rivayetini biliyoruz. Hadisin ravileri i~inde bulunan Orner 
ibn Hasan zay1f goriilmii§tiir. Buhari, bu ravinin hadisinin miinker ol
dugunu sayler. Yine Tirmizi'nin Nadr ibn Abdurrahman el-Kufi kana
hyla ... Ebu Hiireyre (r.a.)den rivayetine gore, Allah RasUlii (s.a.) §oyle 
buyurmu§: Kim, cum'a gecesi Duhfm suresini okursa, bagi§lamr. Tir
mizi bu hadisi rivayetten sonra da der ki: Hadis garibdir. Sadece bu ka
naldan rivayetini biliyoruz. Hadisin ravileri i~inde bulunan Hi§am Ebu 
Mikdam zay1f goriilmii§tiir. Aynca yine rav:iler arasmda bulunan Hasan, 
Ebu Hiireyre'den hadis i§itmemi§tir. Eyyub, Yunus ibn Ubeyd ve Ali 
ibn Zeyd de boyle soylemi§lerdir. Bezzar'm Miisned'inde Ebu Tufeyl 
Amir ibn Vasile kanallyla Zeyd ibn Harise'den rivayet edildigine gore 
Allah Rasulii (s.a.) ibn Sayyad'a: ~iiphesiz ben bir §ey gizledim, sakla
dim, o nedir? buyurmu§tu. Allah Rasuli.i (s.a.)niin ibn Sayyad i~in sak
ladigi Duhan suresiydi. ibn Sayya>d, o Duh§,n suresidir, dedi de Allah 
Rasulii B1rak git, Allah'm diledigi olur, buyurdu. Sonra da oradan 
aynld1. 



( 
7178 1BN KESlR 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Ha, Mim. 
2 - Apa<;ak kitaba andolsun ki; 

(Ciiz: 25; Sure: 44 

3 - Gerc;ekten Biz onu miibarek bir gecede iridirdtk. 
Dogrusu Biz uyanc1 idik. 

4 - Ki onda her hikmetli i~ aynllr. 
5 - Katlm1zdan bir emirle. Muhakkak ki Biz, peygam

ber gonderenleriz. 
6- Rabb1ndan bir rahmet olarak. Gerc;ekten 0; Semi', 

Alim olan1n kendisidir. 
7 - Goklerin, yerin ve ikisi aras1nda bul unanlann 

Rabb1ndan. ~ayet kesin olarak inan1yorsan1z. 
8 - Ondan ba~ka ilah yoktur. Diriltir ve oldiiriir. Sizin 

de Rabbinizdir, sizden onceki atalann1z1n da Rabb1d1r. 

MtibaJ;ek Gecede indirdik Onu 

Allah Teala Kur'an-1 Kerim'i mubarek bir gecede indirdigini haber 
veriyor ki, o gece Kadir gecesidir. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'
de : «~tiphesiz Biz onu Kadir gecesinde indirdik.n (Kadir, 1) buyur
mu§tur. Bu gece de Ramazan aymdad1r. Nitekim bu, «Ramazan ay1; 
oyle bir ayd1r ki, Kur'an o ayda indirilmi§tir.n (Bakara, 185) ayet-i ke
rime'sinde de belirtilmektedir ve biz bu konudaki hadis-i §erifleri bu
rada tekrarma gerek b1rakmayacak §ekilde Bakara suresinde vermi§tik. 
ikrime'den rivayet edildigi uzere bu gecenin ~a'ban aymm 15 inci ge
cesi oldugunu soyleyenlerin soziinun hie; bir faydas1 yoktur. Zira Kur"
an'm metni bu gecenin Ramazan'da oldugunu b~;;lirtmektedir. Abdul
lah ibn Salih'in Leys kanallyla .. . Osman ibn Muhammed ibn Mugire'
den rivayet ettigi ve Allah RasuHi (s.a.) nun: Eceller ~a'ban'dan ~a'ban'a 
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kesilir. Hatta ad1 ohiler ic;inde c;Ikanlmi§ken ki§i evlenir ve c;ocugu olur, 
buyurdugu hadis miirsel olup boyle bir hadis kesin hiikiim bildiren nass
lat·l:l: mua;nz kabul edilemez. 

((Dogrusu Biz uyanc1 idik.» Kullanna kar§I Allah'm hucceti balun
sun diye §er'an kendilerine fayda ve zarar verecek §eyleri insanlara 
ogrettik. ((Ki onda her hikmetli i§ aynhr.>> Kadir gecesinde o senenin 
i§leri, o senede olacak eceller ve nz1klar, sene sonuna kadar vuku bula
caklar Levh-i Mahfuz'dan aynhp yaz1c1lara intik8J · eder. Bu ac;1klama 
ibn Orner, Ebu Malik, Miidthid, DahMk ve ~elef'ten birc;oklarmdan 
rivayet edilmi§tir. 

{(Ki onda her hikmetli (saglam, degi§tirilemeyecek) i§ aynhr. Katl
mizdan bir emirle.>> Biitiin olacaklar, Allah Te9Ja.'nm takdir buyurup 
vahyettikleri ile, O'nun emri, izni ve ilmi iledir. <<Muhakkak ki Biz, pey
gamber gonderenleriZ.>> ~iiphesiz Biz insanlara 'Allah'm apac_;1k ayetleri
ni okuyan bir elc;i gondermekteyiz. Buna §iddetle ihtiyac; vard1r. Bu se-

. beple §Oyl~ buyurur: ((Rabbmdan bir rahmet ,olarak. Gerc;ekten 0; Se
mi', Alim olanm kendisidir. Goklerin·, yerin ve ikisi arasmda bulunanla
rm Rabbmdan.>> Bu Kur'an'1 indiren; goklerin ve yerin Rabbi, yarati
ClSI, hem gokle yerin ve hem de onlarda bulunaniarm sahibidir. ((~ayet 
kesin olarak inamyorsamz. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Diriltir ve oldii
riir. Sizin de Rabb1mzd1r, sizden onceki atalanmzm da Rabb1d1r.>> Bu 
ayet-i kerime Allah Teala'mn §U kavli gibidir: {(De ki: Ey insanlar; ben 
gerc;ekten goklerin ve yerin miilkii kendisinin olan, O'ndan ba§ka hie; 
bir tann bulunmayan, hem dirilten hem oldiiren Allah'm hepiniz ic;in 
gonderdigi peygamberiyim.» (A'raf, 158) . 

9 - Hay1r, onlar ~uphededirler de bunu eglenceye 
ahrlar. 

10 - Oyleyse sen gozle. Gogun a91k9a bir duman 91-
karacag1 gun, 

11 - insanlan buruyecektir. Bu; elim bir azabd1r~ 
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12 - Rabblmlz, bu azab1 bizden kald1r. Dogrusu biz ar
tlk mii'minleriz. 

13 - Nerede onlarda ogut almak? Kendilerine gen;e
gi a~aklayan bir peygamber gelmi!?ti. 

14 - Ondan yiiz c;evirmi!?ler; belletilmi!? delinin biri, 
demi!?lerdi. 

15 - Biz, az bir siire ic;in azab1 kald1racag1Z. Ama siz, 
eski halinize doneceksiniz. 

16 - Onlan ~arptlkc;a c;arpacagimiz gun, !?iiphesiz in
tikam ahnz. 

GOgiin Duman «;1karacagi Giin 

Allah Teala bu ayet-i kerimelerde buyurur ki : Hay1r; bu mii§rikler 
§iiphe i<;:inde eglenmektedirler. Apa<;:Ik ger<;:ek onlara gelmi§ken onlar 
bunun hakkmda §iiphe etmekte ve onu tasdik etmemektedirler. Pe§in
den Allah Teala onlan tehdidle : <<Oyleyse sen gozle. Gogiin apk<;:a bir 
duman <;:1karacag1 giinii.» buyurur. Siileyma.n ibn Mihran el-A'me§'in 
Ebu Duha Miislim ibn Sabih'ten, onun da Mesruk'dan rivayetine go
re; o, §Oyle anlatlyor: Kinde kap1lan yanmdan KUfe mescidine girdik. 
Orada <;:evresindekilere k1ssa anlatan bir adamla kar§Ila§tlk: ~oyle ko
nu§uyordu: Gogiin gozle goriilecek bir duman <;:1karacag1 giinii gozle. Bu 
duman nedir biliyor musunuz? Bu duman k1yamet giinii gelecek; mii
naflklarm kulaklanm ve gozlerini hasta edecek, bu duman sebebiyle mii' 
minier nezleye tutulmu§ gibi olacaklard1;_r . Biz, ibn Mes'ud'a gelip bunu 
kendisine anlattlk. Uzanrm§ yatlyordu. ~oyle bir silkindi, oturdu ve 
§6yle dedi : ~iiphesiz Allah Teala sizin peygamberinize : De ki : Ben 
sizden herhangi bir iicret istemiyorum. Ben, zorlayanlardan da degi
lim, buyuruyor. Ki§inin bilmedigi §ey i<;:in : «En dogrusunu Allah bilir .» 
demesi de ilimdendir. Size bunu haber verecegim: Kurey§liler ishlm'a 
girmekte gecikip Allah Rasulii (s.a.)ne kar§I geldiklerinde; Allah Ra
sulii, onlar hakkmda Hz. Yusuf'un k1thk seneleri gibi k1thk senelerine 
du<;:ar kalmalan i<;:in dua etti. Ba§lanna oyle bir darhk ve a<;:hk geldi ki 
sonunda kemik ve olii eti yemeye, gozlerini goge kaldmp bakmaya ba§
ladilar, dumandan ba§ka bir §ey goremediler. Ba§ka bir rivayette §6yle 
deniliyor : Ki§i goge bakmaya ba§lardi da, i<;:inde bulundugu s1kmtldan 
kendisi ile gok arasm1 duman gibi goriirdti. Allah Tea..la buyurur ki : 
«Oyleyse sen gozle. Gogiin a<;:Ikt;a bir duman <;:1karacag1 gtin, insanlan 
btiriiyecektir. Bu; elim bir azabd1r. " Allah Rasulti (s.a.)ne gelindi ve : 
Ey Allah'm el<;:isi, Mudar ir; in "Allah'tan yagmur iste, §iiphesiz Mudar 
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kabilesi heUtk olmu§tur, denildi. Allah Rasulti onlar ic;in yagmur dua
smda bulundu da onlara yagmur yagdmld1. Bunun tizerine Allah Teala: 
((Biz, az bir sure ic;in azab1 kald1racag1z. Ama siz, eski halinize donecek
siniz.» ayetini indfrdi. ibn Mes'ud der ki: Allah Teala k1yamet gtinti on
lardan azab1 kald1racak; s1kmtllan zail olup refaha ula§mca eski halle
rine donecekler. Allah Teala: ((Onlan c;arptlkc;a c;arpacag1m1z gun, §tip
hesiz intikam almz .>> ayetini indirdi ki burada da Bedir gtinti kasdedil
mektedir. 

ibn Mes'ud der ki: Be§ §ey gec;mi§tir : Duman, Rumlann iran'hlara 
galabesi, ~akk-1 Kamer, Allah'm c;arptlkc;a c;arpacag1 ve azabm ula§aca
gi gun. Bu hadis Buhari ve Mtislim'in Sahih'lerinde tahric edilmi§ olup 
imam Ahmed de Mtisned'inde rivayet etmi§tir. Yine bu hadis Tirmizi 
ve Nesei'de tefsir bahsinde, ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim'de mtiteaddit ka
nallardan olmak tizere A'me§'den rivayetle mevcuddur. Duman alame
tinin olup gec;tigi hususunda bu ayetin tefsirinde ibn Mes'ud'a Mtica
hid, Ebu'l-Aliye, ibrahim en-Nehai, Dahhak ve Atiyye el-Avfi gibi Se
lef'ten bir cemaat da uymu§tur. ibn Cerir de bu ac;1klamay1 tercih edi
yor. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Abdurrahmf.m el-A'rac'dan 
«Oyleyse sen gozle. Gogtin ac;1kc;a bir duman c;1karacagi gun .>> ayeti hak
kmdaki rivayetinde o, §Oyle demi§tir : Bu, Mekke'!J.in fethi gtinti olmm~
tur. Bu ac;1klama da gerc;ekten garib ve hatta mtinkerdir. 

Digerleri ise diyorlar ki: Duman alameti hentiz gec;memi§tir, aksine 
k1yamet alametlerinden biridir. Nitekim Ebu Seriha Hlizeyfe ibn Esid. 
'el-(hfari (r.a.) hadisinde daha once de gec;tigi tizere o, §Oyle anlatlyor: · 
Biz k1yameti mtizakere ederken Allah RasUlti (s.a.) odasmdan yam-,. 
m1za c;1kt1 ve §Oyle buyurdu: Siz on ala.meti gorniedikc;e k1yamet kop
mayacaktlr: Gtine§in batldan dogmas1, ~duman, Dabbetti'l-Arz, Ye'cuc 
ve Me'cuc'un t;1kmas1, Meryemoglu ·isa'nm ve Decca.l'in c;Ikl§l, biri Do
gu'da, biri Batl'da ve biri de Arap Yanmadasmda olmak tizere tic; yer 

·batmas1, Aden c;ukurundan c;1k1p insanlan siirecek - veya insanlan 
toplayacak- onlar nerede gecelerlerse onlarla beraber geceleyecek, on
lar nerede ogle uykusuna yatarsa onlarla beraber ogle uykusuna ya.ta
cak bir ate§in c;1kmas1. Hadisi sadece Muslim Sahih'inde tahric etmi§tlr. -

Buhari ve Mtislim'in Sahih'lE~rindeki bir hadise gore Allah Rasulti. 
(s.a.) ibn Sayyad'a : ~tiphesiz ben senin ic;in bir §ey saklad1m, buyurmu§, 
ibn Seyyad da : o dumand1r, deyince Hz. Peygamber (s.a.) ona: B1rak 
git, sen hie; bir zaman kaderinin onti.nti. alabilecek degilsin, buyurmu§
tu. Allah Rasulti. (s.a.) ibn Sayyad ic;in: «Oyleyse sen gozie. Gogti.n ac;Ik
<;a bir duman c;1karacag1 gti.n.» ayetini gizlemi§ti. Bu hadis-i §erif'te 
dumamn, beklenip gozlenen bir §ey olduguna, ibn Sayyad'm da cinlerin 
dili ve kahinlerin usulu ile bunu ke§fedebildigine i§aret edilmektedir. 
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( ... ) Allah Rasuhi (s.a.) onun bu ozelligini ve bu bilginin §eyt:'mi bir 
bilgi oldj¢gunu farkeder etmez ona : B1rak git, elbette kaderinin onunu 
alabilecek degilsin, buyurmu§tur. , 

ibn Cerir der ki : Bana isam ibn Revvad ibn Cerrah'm. :. Huzeyfe ibn 
Yemman'dan rivayetine gore Allah Rasuhi (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : 
K1yamet alametlerinin ilki Deccal'in t;Ikmasi, Meryemoglu isa'nm inme
si, Aden r;ukurundan bir ate§in t;Ikip insanlan mah§':!re surmesi, ogle 
istirahatine r;ekildiklerinde onlarla beraber (ogle uykusuna yattlklan 
zaman onlarla ber~ber) kalmas1 ve dumand1r. Huzeyfe: Ey Allah'm el
r;isi, duman da nedir? diye sordu da, Allah Rasuhi (s.a .) : ((Oyleyse sen 
gozle. Gogun at;Ikt;a bir duman t;1karacag1 gun insanlan buruyecektir. 
Bu; elim bir azabd1r.)) ayetini tilavet buyurup §oyle devam etti : Dogu 
ile Batl arasm1 dolduracak, k1rk gun kirk gece kalacak. Mu'min nezleye 
tutulmu§ gibi olacak; kafire gelince o da sarho§ gibi olacak. Duman 
onun burun deliklerinden, kulaklarmdan ve duburunden t;Ikacak. ibn 
Cerir der ki : Bu hadis sahih olsayd1, elbette bu meselede kesin bir hu
kum ifa.de ederdi. Ancak ben bu hadisin sahih olduguna §ehadet etmem. 
<;unku hadisin ravilerinden olan Muhammed ibn Halef el-Askalani ba
na nakletti ki o, bu hadisi Sufyan'dan i§itip i~itmedigini Ravvad'a sor
mu§ ve o; hay1r, diye cevaplaml§. Muhammed ibn Halef der ki: Rav
vad'a : Bu hadisi Sufyan'a okudun mu? diye sordum, hay1r dedi. Senin 
haz1r bulundugun s1rada ona bu .hadis okundu da sesini t;Ikarmadi m1? 
diye sordum, hay1r diye cevab verdi. 0 halde bu hadisi nereden getir
din? diye sordum §Oyle anlattl: Bu hadisi birileri getirip bana okudu, 
bli hadisi bizden dinle, dediler. Sonra allp gotiirduler ve hadisi benden 
rivayet ettiler veya n1vi Ravvad buna benzer sozler soylemi§tir. ibn Ce
rir, bu hadisi gerr;ekten guzel tenkid etmi§tir ki hadis bu isnad1 ile uy
durmadlr. ibn Cerir tefsirin birr;ok yerinde bu hadisi vermektedir. An
cak onda gerr;ekten pek r;ok munkerlikler vard1r. 6zellikle isra suresinin 
ba§mda zikretmi§ oldugu Mescid-i Aksa_. ile ilgili k1sm1 bunlardand1r. 
En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Ziir'a'nm .. . Ebu Said el-Hudri'den 
rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurdu : Dum:..~ 1 u •. mnlan 
sarsacak, deh§ete dii§iirecek. Mu'mini nezle tutmu§ gibi olurken kafiri 
§i§irecek ve sonunda onun kulaklarmdan t;Ikacak. Hadisi Said ibn Aru
be de Katade kanallyla ... Ebu Said el-Hudri'den mevkuf olarak rivayet. 
etmi§tir. Yine bu hadisi Avf da Hasan el-Basri'nin sozu olarak rivayet et
mi§tir. ibn Cerir der ki : Bana Muhammed ibn Avf'm ... Ebu Malik el
E§'ari'den rivayetine gore, Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurdu: ~uphesiz 
ki Rabb1m1z sizi tit; kere uyarml§tlr : Bir duman ki mu'min nezleye tu
tulmu§ gibi olacak, kafiri de yakalay1p oyle bir §i§irecek ki onun ku
laklarmdan t;Ikacak. ikincisi Dabbetii'l-Arz, ur;uncusu de Deccal'dir. Ha-
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disi Taberani de Ha§im ibn Yezid'den, o ise Muhammed ibn ismail ibn 
Ayya§'dan rivayet etmi§tir. Bu rivayetin isnad1 saglamd1r. ibn Ebu Ha
tim der ki: Bize babamm ... Hz. Ali (r.a.)den rivayetine gore ; o, §~yle de
mi§tir : Duman alameti henuz gec;medi. 0 duman ki mu'mini nezle tut
mu§ hale getirecek, kiHiri de tukeninceye (olunceye) kadar §i§irecektir. 
ibn Cerir'in Velid ibn Cemi' kanahyla ... ibn Orner' den rivayetine gore 
o, §Oyle demi§tir : Duman c_;:1ktlgmda mi.i'mini nezleye tutulmu§ hale 
getirecek, kafir ve munaflgm kulaklanndan girip onu k1zgm ta§ta ki
za.rmi§ ve pi§mi§ kelle haline getirecektir. Sonra ibn Cerir der ki : Bana 
Yakub'un ... Abdullah ibn Ebu Mtileyke'den rivayetine gore o, §Oyle an
latlyor : Bir gun ibn Abbas (r.a.)a geldim. Bu gece sabaha kadar hie; 
uyumad1m, dedi. Ben nic;in diye sordum. ibn AbMs §Oyle dedi: Kuy
ruklu y1ld1z dogdu, dediler. Duman alametinin hemen kap1da olup c_;:Ik
masmdan korktum ve sabaha kadar uyumad1m. Bu haberi ibn Ebu Ha
t im de babas1 kanahyla ... ibn Abbas'tan rivftyetle aym §ekilde zikret
mi§tir. Bu haberin isnad1, bu timmetin en derin alimi ve Kur'an'm ter
ctimam ibn Abbas'a kadar s1hhathd1r. Bu, aym zamanda Sahabe veTa
biun'dan ibn Abbas'm goru§unde ona uyanlarm da kavlidir. Aynca 
Kur'an ayetinin zahirinden anla§Ildlgl i.izere duman alametinin klya
met alametlerinden olduguna delalet eden ikna' edici sahih, hasen ve 
ba§ka merfu' hadisler de buna ac;Ikc;a delaJet etmektedir. Allah Teala 
§Oyle buyuruyor : GOgun gozle gorulec~k bir duman c_;:1karacagi gi.inu 
gozle. Oyle bir duman ki apac;1k olacak ve herkes onu gorecektir. ibn 
Mes'ud'un ac_;:1klamasma gore ise, bu duman bir hay9Jden ibaret olup 
s1kmti ve ac;hgm §iddetinden insanlann gozleriyle gori.ilecektir. An
cak Allah Teala: «insanlan bi.iri.iyecek (hepsini kapsayacak) tir.» buyur
maktadir. ~ayet s1rf Mekke mu§riklerine mahsus hayali bir §ey olsay
di, Allah Teala: «insanlan buri.iyecektir. >) buyurmazd1. 

«Bu; elim bir azabd1r.>> Yani bu soz onlara bir azarlama ve suc;la
ma olarak soylenecektir. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buy
rulur: <<Cehennem ate§ine itildikc;e itildikleri gun, onlara : i§te yalanla
YIP durdugunuz ate§ budur, denir. » (Tur, 13-14) . Veya onlar «Bu; elim 
bir azabdlr.» sozi.inu birbirlerine soyleyeceklerdir. . 

«Rabb1m1z, bu aza.b1 bizden kald1r. Dogrusu biz artlk mu'minleriz.» 
Kafirler, Allah'm azabm1 ve cezaland1rmasm1 gordukleri zaman, bu 
azabm ve musibetin kaldmlmasm1 isteyerek boyle soyleyeceklerdir. Al
lah Teala ba§ka a yet-i kerimelerde : «Bir gorsen ate§in ba§mda dur
duklan: Ke§ki geri donduri.ilseydik ve Rabb1m1zm ayetlerini yalan say
masaydik da mi.i'minlerden olsayd1k, dedikleri zaman.» (En'am, 27), 
ccinsanlan, kendilerine azabm gelecegi giin ilE( uyar. Zulmedenler der
ler ki: Rabb1m1z; bizi yakm bir mi.iddete kadar te'hir et, davetlne uya
hm ve peygamberlere tabi olallm. Siz daha once de sonunuzun gelmeyece-
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gine yemin etmemi§ miydiniz?n (ibrahim, 44) buyururken burada da 
§6yle buyrulur: ((Nerede onlarda ogiit almak? Kendilerine ger~e~i a~Ik
layan bir peygamber gelmi§t.i de ondan yiiz «;evirmi§ler; belletilmi§ de
linin biri, demi§lerdi. n '2u ayette Allah Teala buyurur ki : Onlar kim, 
ogiit almak kim? Biz onlara peygamberligi apa«;1k bir el«;i gondermi§tik. 
Bununla beraber onlar kendisinden yiiz «;evirip ona muvafakat etme
mi§ler, aksine onu yalanlayarak : Belletilmi§ delinin biri, demi§lerdi. 
Bu ayet-i kerime Allah Teala'nm §U kavilleri gibidir : «0 gun insan 
ogiit almaya «;all§Ir ama artlk ogiitten ona ne? Ke§ki bu hayatlm i«;in 
onceden bir §ey yapsayd1m, der.n (Fecr, 23, 24). 1<Bir gorsen, hani on
lar korkmu§lardl. Artlk ka«;acak yerleri de yoktur, yakm bir yerde ya
kalanmi§lardir. O'na inand1k, demi§lerdir. Ama uzak bir yerden nas1l 
kolayca imana ula§Illr? Halbuki daha once onu inkR,r etmi§lerdi. Uzak 
bir yerden gayba at1p tutuyorlardL Onlarla arzulad1klan §eylerin ara
sma engel konmu§tur. Daha once benzerle.rine yap1lm1§ oldugu gibi. 
~iiphesiz onlar §iddetli bir tereddiit ve §iiphe i«;indedirler. (Sebe', 51-54) . 

«Biz, az bir sure i~in azab1 kald1racag1z. Ama siz, eski halinize do
neceksiniz.» ayeti iki §ekilde a«;Iklanabilir: Allah TeaJa §Oyle buyu
rur: Sizden azab1 kald1rnn§ ve diinya yurduna dondlirmii§ olsayd1k, siz 
yine . de oradayken i«;inde bulundugunuz kiifiir ve yalanlamaya mutla
ka donerdiniz. Buna gore a.yet-i kerime Allah TeaJa/mn : «~ayet Biz, 
onlara ac1sak ve ba§larmdaki s1kmtly1 gidersek yine de azgmllklan i«;in
de bocalayrp kahrlar.n (Mii'minun, 75), «Eger geri dondiiriilselerdi, yi
ne kendilerine yasaklanan §eylere doneceklerdi. Dogrusu onlar, yalan
Cllardtr.n (En'am, 28) kavilleri gibidir. 

ikinci ihtimale gore Allah Teala §Oyle buyuruyor: Azabm sebepleri 
tamamlamp size ula§masmdan sonra siz saplkllk ve azgmhga devam 
eder halde iken azab1 sizden birazc1k ~geciktirecegiz. Azabm kaldmhp 
a«;tlmasi, azabm onlara «;ok yakla§IDI§ olmasm1 gerektirmez. Nitekim Al
lah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Iman edip, imam kendisine fayda 
saglayan bir kasaba olsayd1 ya? Yunus'un kavmi miistesna. Onlar, iman 
ettikleri zaman iizerlerinden bu diinya hayatmda riisvayllk azab1m kal
d1rd1k, bir zamana kadar da kendilerini faydaland1rd1k.n (Yunus, 98) 
buyurmaktadlr ki, azab onlara ~ok yakla§IDI§ ve ba§larma gelmi§ de
gildi. Sadece azabm gelmesinin sebepleri tamamlanmi§tl. Yine azabm 
kaldmhp giderilmesi onlarm kiifiirlerinden tamamen vazge~melerini, 
sonra da o hale tekrar donmelerini gerektirmez. Allah Te§:la Ifz. ~uayb 
(a.s.)m, kavmi kendisine: «Ey ~uayb ; seni -ve beraberindeki inannn§ 

· olanlan, ya memleketimizden «;Ikarinz veya mutlaka bizim dinimize 
donersiniz.n dediginde, onlara §Oyle cevab verdigini haber verir: «iste
mesek de mi? Allah, bizi ondan kurtard1ktan sonra yine sizin dininize 
donecek olursak; dogrusu Allah'a kar§l yalan ·uydurmu§ oluruz. (A'ra.f, 
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8-89). Halbuki Hz. :;;uayb, hie; bir zaman ic;in anlarm dini tizere al
nami§tlr. Katade «Ama siz, eski halinize doneceksiniz .>> k1sm1m; Yine 
.e siz, Allah'm azabma doneceksiniz, §eklinde anlami§tlr. 

ibn Mes'ud, «Onlan c;arptlkc;a c;arpacagimiz gun, §iiphesiz intikam 
,lhnz.>> 9.yetini, Bedir gtinti ile t'=fsir etmi§tir. ibn Mes'ud'un duman 
alameti hakkmda daha once gec;en a<;1klamasma tBbi alan cemaat bu 
kavli de benimsemi§tir. Aym a<;1klamay1 Avfi de ibn Abbas'dan rivayet 
etmektedir. Aym a<;1klama Ubeyy ibn Ka'b ve bir tapluluktan da nak
ledilmektedir ki ayet-i kerime'nin bu anlama ihtimali de vard1r. Her ne 
kadar Bedir gtinti kflJirlerin §iddetle c;arp1ldig1 bir gtin ise de, ayet-i 
kerime'nin zahirinden anla§!ldigma gore bugiin kiyamet gtintidtir. ibn 
Cerir der ki : Bana Ya'kub'un ... ikrime'den rivayetine gore ibn Abbas 
§byle demi§tir : ibn Mes'ud, §iddetle c;arp1lacak gtintin Bedir gtinti al
dugunu soyltiyar. Ben ise bunun k1yamet gtinti aldugunu soyltiyarum. 
ibn Abbas'dan gelen bu haberin isnad1 sahihtir. Hasan el-Basri ve ken
disinden gelen iki rivayetten sahih olanmda ikrime de boyle soylemi§
tir. 

----- iZAHI 

Duman anlamma gelen ( 0\.>....UI ) lafzmda, iki gorti§ vard1r: 
Birinci gorti§ : Hz. Peygamber; Mekke'liler kendisini yalanladlkla

rmda anlar i<;in dua, ederek dedi ki: Allah'1m, onlarm y1llanm Yusuf'un 
y1h gibi k1l. Bunun tizerine yagmur durdu, taprak c;orakla§tl, kurudu. 
Kurey§'liler §iddetli bir a<;llga mtibtela. aldular. Oyle ki kemik, kopek 
ve le§ yediler. Ki§i ac;llktan dolay1 kendisiyle gok arasmda duman gibi 
bir §eyin bulundugunu gortiyordu. Baz1 rivayetlerde Abdullah ibn Ab
bas'm, Mukatil ve Mticahid'in gorti§ti budur. Ferra ve Zeccac da bu go
rti§ti tercih etmi§tir ki Abdullah ibn Mes'ud'un kavli de budur. 0, Ku
rey§'lilerin rntibtela aldugu bu dumanm, a<;hgm §iddetinden dolay1 
gozlerinde beliren karaltl aldugunu ve neticede bunu duman §eklinde 
gordtiklerini sayler, aksini reddeder. K1sacas1 bu duman, anlarm ac;hk
tan dolaYI gozlerinde beliren karanhktu. ibn Kuteybe, Duhan kelime
sinin tefsirini bu §ekilde zikrettikten sanra iki ayn vecih belirtir : Birin
cisi, k1tllk y1lmda yagmur yagmad1g1 i<;in toprak kurur ve c;ok toz 
kalkar, hava karanr. i§te bu, dumana benzer. Bu sebeple ac;llk y1h ic;in, 
tazlu Yil denmi§tir. ikincisi, araplar c;ok fazla alan kottiltige duman 
adlm verirler ve derler ki : Aram1zda oyle §eyler aldu ki bunun dumam 
<;1ktl. Bunun sebebi insamn gtic;stizltigti ve korkusu artarsa gozleri ka
ranr ve dtinyay1 dumanla dalmu§ gibi gortir. 

ikinci gorti§ : Buradaki duman, kainatta belirecek alan dumand1r ki 
bu k1yamet alametlerinden birisidir. Derler ki : Bu durum artaya <;1km-

Tefsir. C: XIII ; F . 451 



7186 1BN KESIR ( Ctiz: 25; Sure: 44 

ca imi'w ehline nezleye benzer bir hal anz alur, kiifiir ehli de oyle bir 
duruma dii§er ki anlann ba§lan buzag1 ba§ma donii§iir. Ali ibn Ebu Ta
lib'di.m nakled~len gorii§ budur. ibn Abbas'm §bhret bulmu§ alan gorii§ii 
de budur. Bu gorii§ii serdedenler birkag §ekilde ana delil getirirler: 

a) Allah Teala'nm «Gogiin ag1kga bir duman «;1karacag1 giinn kav
li, gogiin getirdigi bir dumanm bulunmasm1 gerektirir. Bu takdirde 
sizin sozkanusu ettiginiz agllgm §iddeti sebebiyle gozde M.s1l alan ka
ranllk, gogiin getirmi§ aldugu duman alamaz. 0 halde ayetin soylenen 
§ekle hamli, ayn bir delile dayanmadan ayetin zahirinden vazgegme 
olur ki bu da caiz degildir. 

b) Allah TeiUa burada; dumanr apag1k s1fat1yla nitelendirmi§tir. 
Sizin zikrettiginiz hal ise boyle degildir. Zira bu, baz1 insanlann beyin
lerinde anz alan bir anzad1r. Boyle bir anza ise apag1k bir duman diye 
nitelendirilemez. 

c) Allah Teala, bu dumamn biitiin insanlan ku§atacagm1 bildi
riyar. Bu s1fat ise ancak duman kendilerine ula§mca dagru alur. Sizin 
zikrettiginiz hal ise insanlan ku§atml§ diye nitelendirilemez. Ancak me
caz yaluyla boyle alabilir. Biz hakikattan mecaza donii§iin caiz almas1 
igin, ayn bir delilin bulunmas1 gerektigini zikretmi§tik. 

d) Hz. Peygamberin §Oyle buyurdugu rivayet edilir: Ahir zamanda 
belirecek k1yamet alametlerinin ilki duman ve Meryemaglu isa (a.s.) 
nm niizuliidiir. Sanra Aden goliinden bir ate§ g1k1p insanlan mah§er 
yerine siiriikler. Huzeyfe der ki: Ey Allah'm Rasulii, bu duman nedir? 
Rasulullah (s.a.) bu ayeti akuyup §oyle demi§tir: Bu, Dagu ile Batl ara
smi dalduracak alan bir dumand1r ki kirk gun ve gece kalacaktlr. Miis
liimana nezle gibi te'sir edecek, kaJiri ise sarha§ gibi yapacaktlr. Onun 
burun deliklerinden, kulaklarmdan ve arkasmdan «;1kacaktlr. Ke§§af'm 
sahibi bunu boyle rivayet eder. Ka'bi de Hasan kanallyla Hz. Peygam
berden nakleder ki; a, oncelikle alb §eyi yapm, buyurmu§ ve bunlar 
arasmda giine§in Batl'dan dagu§unu, DeccaJ'1, dumam ve yerden g1kan 
canlly1 zikretmi§tir. Birinci gorii§ii soyleyenler §iiphesiz ki lafzm ha
kikattan mecaza dondiiriilmesi igin gerekli alan delile sahip bulunma
maktadlrlar. Bu ise lafzm hakikata hamlinin imkans1z aldugunu goste
ren bir delilin bulunmas1 halinde caiz alur. Halbuki a tapluluk bu de
lili zikretmemi§tir. Oyleyse m~nay1 anlarm zikrettigine hamletmek cid
den mii§kildir. Eger bizim zikrettigimiz hususun dayand1g1 delil Allah 
Teala'nm anlardan soz ederken: <<RabblffilZ, bu azab1 bizden kald1r. Dag
rusu biz art1k miiminleriz.n diye bahsettigi sozleridir, derlerse; bu ayet 
Mekke'de vaki' alan bir k1tllga hamledilirse, dagru alur. Qiinkii Mek
ke'de k1tllk yaygmla§mca, Ebu Siifyan Hz. Peygamber'e gelerek Allah 
adma andan yard1m dileyip kendilerine dua etmesini istemi§ ve Allah 
bu musibeti kaldmrsa ima.n edeceklerini belirtmi§ti. Allah TeaJa anlar 
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iizerinden bu me§akkati kaldmnca, tekrf.tr §irke donmii§lerdi. Ama biz 
bununla, k1yamet alametlerinden bir alametin · zuhurunun kasdedildi
gini belirtecek olursak bu dogru olmaz. Qiinkii kiYamet alametinin zu
huru halinde onlarm: «RabblffilZ, bu azab1 bizden kald1r. Dogrusu biz 
art1k mii'minleriz.» demeleri sahih olmaz. Aynca onlara «Biz, az bir 
sure i<;in azi!tbl kald1racag1z. Ama siz, eski halinize doneceksiniz.» diye 
cevab verilmesi de sahih olmaz. Buna cevab olarak denilir ki: Bu ala
metin zuhurunun diger k1yamet alametlerinin zuhuru yerine ge<;mesi 
neden c~Uz olmasm? Ve buna binaen miikellefiyetlerin kalkmasm1 ni\!in 
gerektirmesin? Miikellefiyetler kalkmca bu durum ortaya <;Ikar. Sonra 
insanlar fazlas1yla korkar ve Allah'a yalvanrlar. Bu vak'a ortadan kal
kmca tekrar kiifre ve fas1khga donerler. Bu ihtimiH v9xid olduguna 
gore, onlarm soyledikleri sozler kendiliginden dil§mii§ olmaktad1r. Al
lah, en iyisini bilendir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXVII. 242-
243) 
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19 - Allah' a kar~1 yucelik taslamay1n. Dogrusu ben, 
size aGik bir bllrhan getirdim. 

20 - Beni ta~laman1zdan otllrll benim de Rabb1m, si
zin de Rabb1n1z olana sigindlm. 

21 - Eger bana inanmazsan1z, benden uzakla~1p gidin. 
22 - Bunlar, sw;lu bir kavimdir, diyerek Rabb1na dua 

etti. 
23 - Oyle ise kullanm1 geceleyin yllrllt , siz muhak

kak ta'kib olunacaks1n1z. 
24 - Denizi sakin iken geride b1rak. Dogrusu onlar, 

suda bogulacak bir ordudur. 
25 - Onlar nice nice baglan, p1narlan birakmi~lardi. 
26 - Ekinleri, muhte~em konaklan da. 
27 - Zevk ve safa surdllkleri nimetleri de. 
28 - i~te boyle. Onlara ba~ka kavimleri miras<;I k1ld1k. 
29 - Gok ve yer onlann helakine aglamad1. V e onlar 

mllhlet verilenler de olmad1. 
30 - Andolsun ki israilogullanni horlayiCl azabdan 

kurtard1k, 
31 - Firavun'dan. Dogrusu o, azg1n bir zorba idi. 
32 - V e andolsun ki Biz onlan bile bile alemler llzerin

de sec;kin k1ld1k. 
33 - Onlara ayetlerden oylelerini verdik ki, her birin

de a<;Ik<;a bir imtihan vard1. 

Firavun Kavmini de Denedik 

Allah TeiUa bu :\yet-i kerimelerde buyurur ki: Bu mU.§riklerden on
ce biz Firavun kavmini - ki onlar M1s1r k1ptileridir- deneyip imtihan 
ettik. Onlara kerim bir peygamber olan Musa Kelimullah (a.s.) gelmi§ 
ve demi§ti ki : Allah'm kullanm bana teslim edin. Nitekim Allah Te
ala ba§ka bir fl.yet-i kerime'de §0yle haber verir : «Art1k israilogullanm 
bizimle gonder ve onlara azab etme. Hem biz, Rabbmdan sana bir ayet
le geldik. Hidayete tabi olanlann uzerine selam olsun.n (Ta-Ha, 47) . 
«Dogrusu ben, size gonderilmi§ emin bir peygamberim.n Size teblig et
mi§ oldugum §eylerde emanetine guvenilen bir peygamberim. «Allah'a 
kar§l yucelik taslamaym.n O'nun ayetlerine tabi olmak, huccetlerine 
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boyun egmek ve biirhfmlarma iman etmekten bi.iyi.iklenip yi.iz r;evirme
yin . Ba§ka bir ayet-i kerime'de de §i:iyle buyrulur: <•Bana kulluk etmeyi 
bi.iyi.ikli.iklerine yediremiyenler hor ve hakir olarak cehenneme girecek
lerdir.n (GaJir, 60) . 

((Dogrusu ben, size a<;lk bir bi.irhan getirdim.n sozi.inde kasdedi
len, Allah Teala'nm onunla birlikte gondermi§ oldugu apa<;1k mucize
ler ve kesin delillerdir. «Beni ta~lamamzdan oti.iri.i benim de Rabb1m, si
zin de Rabbm1z olana s1gmd1m.n ayetindeki ta§lama, ibn Abbas ve Ebu 
Salih'in ac;1klamasma gore; dille sata§ma ve sovmedir. Katade ise bu
nun, bizzat ta§la ta§lama oldugu gorii§iindedir. Hz. Musi't §byle demek 
istemi§ti: Bana sozle vey~ fiille bir koti.ili.ik degdirmenizden beni ve sizi 
yaratml§ olan Allah'a s1gmmm. 

((Eger bana inanmazsamz, benden uzakla§lp gidin.n Bana kar§l 
c;1kmaym, Allah aram1zda hi.iki.im verinceye kadar i§imle benim arama 
girmeyin ve beni i§imle ba§ba§& b1rakm. Hz. Musa:nm onlann arasmda 
kalmas1 uzay1p onlerine Allah'm hucc'etlerini diktigi halde bi.iti.in bun
lar sadece onlann kiifiir ve inadlanm artlnnca artlk onlar hakkmda 
Allah'm gec;erli k1lacag1 bedduasm1 ederek Rabbma yalvard1. Nitekim Al
lah Teala, ba§ka bir ayet-i kerime'de bu durumu §byle beyan eder : 
«Musa dedi ki : Rabb1m1z, dogrusu sen Firavun'a .ve erk8.nma bu di.iri
ya hayatmda si.isler ve mallar verdin. Rabb1m1z; Senin yolundan insan
lan saptlrsmlar diye mi? Rabb1m1z; mallanm yok et, onlarm kalb
lerini s1k. Qiinki.i onlar, can elim azab1 gormedik<;e iman etmezler. Al
lah: ikinizin de duas1 kabul olundu. ikiniz de dogru yolda devam edin, 
buyurdu. n (Yunus, 88-89). Burada da: ccBunlar, sw;:lu bir kavimdir, di
yerek Rabbma dua etti. n buyrulur ki, i§te o zaman Allah Teala kendisine 
israilogullan;rn Firavun'un izni olmaks1zm, onunla m 1i§avere edip izin 
i stemeksizin aralanndan <;1karmasm1 em~ eLti. Bu sebepledir ki : «Oyle 
ise kullanm1 geceleyin yiiri.it, siz muhakkak ta: kib olunacaksm1z.n bu
yurmu§tur. Ba§ka bir ayet-i kerime'de de §byle buyru lur : "Andolsun 
ki Musa'ya §oyle vahyettik : Kullanm1 geceleyin yi.ir ii t. Denizde onlan. 
kuru bir yol ac; . Batmaktan ve dii§manlarm yeti.~mesinden korkma, en
di§e etme.n (Ta-Ha, 77) . 

rcDenizi sa,kin iken geride b1rak. Dogrusu onlar , suda bogulaca~< 
bir ordudur.n Hz. Musa (a.s.) i srailogullan ile bera ber denizi gec;tigi 
zaman, denizin eski ha line doni.ip kendileri ile F iravun a rasm da bir 
engel te§kil etmesi ve Firavun'un kendilerine yeti§memesi ic;in denize 
asas1 ile vurmak istedi. Allah Tea.b1 da denizi oldugu hal iizere siiku
net ic;erisinde b1rakmasm1 emretti ve pe§inden gelenlerin denizde bogu
lacak bir ordu oldugunu bildirdi. Pe§inden yeti§melerinden korkm s.
masml bildirdi. ibn Abbas, "Denizi sakin iken geride b1rak. >> ayet ini : 01 -
dugu halde b1rak ve git, §eklinde anlar. Miidthid de buray1 §byle aGik-
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lamaktad1r: Denizi oldugu gibi kupkuru bir yol halinde b1rak ve eski 
haline donmesini emretme ki Firavun ve ordusu sonunculanna kadar 
oraya dalsmlar. ikrime, Rebi' ibn Enes, Dahhak, Katade, ibn Zeyd, 
Ka'b el-Ahbar, Temman ibn Harb ve birc;oklan da boyle soylemi§tir. 
Allah Teala daha sonra: «Onlar nice nice baglan, bahc;eleri, pmarlan, 
ekinle:d birakmi§lardL» buyurur ki; buradaki pmarlar ile, nehirler ve 
kuyular kastedilmektedir. Ayet-i kerime'de gec;en «muhte§em konaklar» 
son derece giizel meskenler ve giizel yerlerdir. Miicahid ve Said ibn Cii
beyr, «muhte§em konaklann minberlerle ac;1klar. ibn Lehia'mn Vehb 
ibn Abdullah el-Meafiri'den, onun da Abdullah ibn Amr'dan rivayetine 
gore o, §Oyle diyor: M1s1r'daki Nil nehri nehirlerin efendisidir. Allah Te
ala dogu ile batl arasmdaki biitiin nehirleri ona miisahhar k1lm1§, onun 
hizmetine vermi§tir. Allah Teala M1s1r'm Nil'ini ak1tmak istedigi za-. 
man her bir nehre yard1ma ko§masmi emreder de biitiin nehirler sulan 
ile ona imdada ko§arlar. Allah Teala yeryiiziinde pmarlar fi§kirtlr. Ni
hayet Nil nehrinin akmt1Sl Allah Teala'nm diledigi olc;iiye ula§mca Al
lah her bir suya aslma donmesini vahyeder. 

Abdullah ibn Amr <<Onlar nice nice baglan, pmarlan biraknn§lar
dl. Ekinleri, muhte§em konaklan da. Zevk ve safa siirdiikleri nimetleri 
de.>~ ayetleri hakkmda da §oyle der: Assuan'dan Re§id'e kadar Nil'in 
ba§tan sona her iki k1y1Sl da bahc;elerle c;evrili idi. Nil'in dokuz halici 
vard1: iskenderiye, Dimyat, Serdevs, Menf, Feyum ve Menhft halic;leri. 
Bu halic;ler birbirine biti§ik olup bunlardan hie; biri arasmda kopukluk 
yoktu. M1s1r'm ba§langlCmdan suyun ula§tlgi yerlerin sonuna kadar 
her iki dagm aras1 da ekinlerle kaphyd1. Biitiin M1s1r arazisi onalt1 ku
lac; su ile sulamrd1. i§te Firavun ve kavmi bunlarm kopriilerini, halir;
lerini ve ne biiyiik bir nimet oldugunu takdir edip iizerinde dii§iinme
mi§lerdi bile. «Zevk ve safa siirdiikleri nimetleri de (b1rakmi§lard1) .l> 

Oyle bir hayat ic;indelerdir ki dilediklerini yiyorlar, dilediklerini ve sev
diklerini giyiyorlar, mal, makam, iilkelerde hiikiim onlardaydL Bir sa
bah vakti biitiin bunlar kendilerinden sokiiliip almd1. Diinyadan aynl
dilar ve cehenneme gittiler. Oras1 ne kotii varacak yerdir. M1s1r iilke
lerini, Firavunlar tarafmdan elde edilen biitiin bu nimetleri ve klptile
rin memleketlerini israilogullan istila ettiler. Nitekim Allah Teala ba§
ka ayet-i kerimelerde: «Boylece onlara isrilogullanm mirasc;1 k1ld1k.» 
(~uara, 59), ((Hor goriilmii§ olan o kavmi de, bereketlendirdigimiz yerin 
dogularma ve batllarma minlsc;1 k1l~ilk. Rabbmm israilogullarma vu
ku bulan giizel sozii de onlarm sabretmelerinden dolay1 yerini buldu. 
Firavun'un da, kavminin de yapmakta ve yiikseltmekte olduklan §eyleri 
harab ettik.» (1\'r.af, 137) buyururken burada da: «i§te boyle. Onlara 
ba§ka ka'Q1fuler(fuirasc;I k1ld1k.» buyurur ki, biraz once gec;tigi gibi bu 
ka vimler · fsrail~gullandir. 
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«Gok ve yer onlarm helakine aglamadu Onlann gok kap1larma 
ytikselen salih amelleri yoktu ki onlann yokluguna aglasm. Yerytiztin
de Allah'a ibadet ettikleri yerler yoktu ki onlarm kaybma aglasm. Bu 
sebepledir ki onlar, kendilerine rahmet nazanyla bak1lmaya hak ka
zanmaml§lar; ktiftirleri, gtinahlan, azgmllklan ve infl.dlan ytiztinden 
azablan (veya helakleri) geciktirilmemi§tir. 

Haf1z Ebu Ya'la el-Mavsili Mtisned'inde der ki: Bize Ahmed ibn 
ishak el-Basri'nin . .. Enes Ibn Malik'den, rivayetine gore Hz. Peygam
ber (s.a.) : Her kul ic;in gokytiztinde iki kap1 vard1r: Bu kap1lardan bi
rinden nzk1 c;ikar, digerinden de ameli ve sozti girer. 0 oldtigti zaman 
bu iki kap1, kendisini kaybettiklerinden ottirti aglarlar, buyurmu§ son
ra da: <<Gok ve yer onlann helakine aglamadL» a.yetini tilavet buyur
mu§tur. Anlatlld1gma gore onlar, yerytiztinde siUih ameller i§lemediler 
de onlara aglanmad1. Goge onlarm gtizel soz ve salih amelleri ytiksel
medi ki gokytizti onlann yokluguna aglasm. Bu hadisi ibn Ebu Hatim 
de Musa ibn Ubeyde er-Rabezi kanallyla rivayet etmi§tir. ibn Cerir der 
ki: Bana Yahya ibn Talha'nm .. . :;;ureyh ibn Ubeyd el-Hadrami'den ri
vayetine gore Allah Rasulti (s.a.) : :;;uphesiz islam garip olarak ba§la
illl§, garip olarak donecektir. Dikkat ediniz; mti'mine gariplik yoktur. 
Bir mti'min kendisine aglayacak kimselerin olmad1g1 gurbet yerde ole
cek olursa, ona gok ve yerytizti aglar, buyurmu§ sonra da: «Gok ve yer 
onlarm helakine aglamadu ayetini tilavet edip : :;;uphesiz gok ve yer 
katire aglamazlar, buyurmu§tur. 

ibn Ebu Hatim'in Ahmed ibn is~m kanahyla . . . Abbild ibn Ab
dullah' dan rivayetine gore bir adam Hz. Ali (r.a.)ye : Gok ve yer bir 
kimseye aglar m1? diye sormu§tu. Hz. Ali ona §6yle cevab verdi: Bana 
oyle bir §ey sordun ki bunu senden once hie; kimse bana sormad1. ~tip

hesiz kul ic;in yerytiztinde namaz kllacag1 bir yer ve gokte amelinin 
ytikselecegi bir yer vard1r. Firavun ailesinin yerytizi.inde salih ameli , ga
ge ytikselecek bir ameli yoktu. Soma Hz. Ali (r.a. ): «Gok ve yer onlann 
helakine aglamad1. Ve onlar mtihlet verilenle; de olmadu) ayetini oku
mu§tur. ibn Cerir der ki : Bize Ebu Ki.ireyb'in ... Said ibn Ci.ibeyr'de::l 
rivayetine gore ibn Abbas'a birisi gelip : Ey Ebu Abbas, Allah Teala'nm 
·Gok ve yer onlann helakine aglamad1. Ve onlar mi.ihlet verilenler de 

olmadL» ayeti hakkuida ne ·dersin? Gok ve yer 'bir kimseye aglar m1? 
diye sormu§tU. ibn Abbas : Evet deyip §6yle devam etti : Yarat1klardan 
her birerinin gokte nzkmm inecegi ve amelinin yi.ikselecegi bir kap1s1 
vard1r. Mi.i'min oldtigi.i zaman amelinin ytikseldigi ve nzkmm indigi 
kap1s1 kapamr ve kap1 onun oltimi.ine aglar. Yeryiiziinde iken namaz 
k1ld1g1 ve Allah'1 zikrettigi yeri de onu kaybettigi zaman oli.imi.ine ag
lar . Firavun kavminin yeryi.izi.inde iyi eserleri yoktu. Onlann, Allah'a 
yi.ikselen hie; bir hay1rlan da bulunmamaktayd1. Bu yi.izden gok ve yer 
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anlarm helakine aglamad1. A vfi de bu ac;1klamanm bir benzerini yine 
ibn Abbas'tan rivayet eder. Si.ifyan es-Sevri'nin Ebu Yahya el-Kattat 
kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; a; §byle demi§tir: Yeryi.izi.i
ni.in k1rk sabah mi.i'minin bli.imi.ine aglad1g1 soylenir. Mi.icahid, Said 
ibn Ci.ibeyr ve birc;aklan da boyle soylemi§tir. Yine Mi.icahid der ki: Bir 
mi.i'min oldi.igi.i zaman gok ve yer anun oli.imi.ine k1rk sabah aglar. Ra
vi der ki: Mi.ica.hid'e: Yeryi.izi.i aglar m1? diye sardum. 0 : Nic;in §a§l
yarsun? Yeryi.izi.ini.i ri.iku' ve secde ile i'mar etmekte alan bir kula yer
yi.izi.i neden aglamasm? Tekbir ve tesbihi ic;in gbkyi.izi.inde an ugultusu 
gibi bir yank1 alan bir kula gokyi.izi.i ned~n aglamasm? dedi. Katade 
der ki: Onlar Allah katmda gbk ve yerin helaklerine aglamayacag1 ka
dar degersiz idiler. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Hi.iseyn'in ... ibrahim en-Nehai'
den rivayetine gore; a, §byle demi§tir : Di.inya var aldugundan beri gok
yi.izi.i sadece iki ki§inin bli.imi.ine aglam1§t1r. Ubeyd'e: Gbk ve yer mi.i' 
minin bli.imi.ine aglamaz m1? dedim de, §byle cevab verdi: Mi.i'minin . 
bli.imi.ine aglayan, amelinin yi.ikseldigi yerdir. Gbkyi.izi.ini.in aglamasmm · 
ne aldugunu biliyar musun? Ben; hay1r, diye cevab verdim de, §byle de
di: K1zanr ve kirmizl s;:thtiyan renginde bir gi.il haline gelir. Hz. Zeke
riyya'nm aglu Yahya katledildigi zaman gokyi.izi.i kipkirmizl almu§ ve 
andan kan damlami§tl. Hz. Ali'nin aglu Hi.iseyn katledildigi zaman da 
yine gbkyi.izi.i klpkirmlZl almu§tu. ibn Ebu Hatim'in Ali ibn Hi.iseyn 
kanallyla ... Yezid ibn Ebu Ziyad'dan rivayetine gore; a, §byle demi§tir : 
Hz. Ali'nin aglu Hi.iseyn katledildigi zaman gokyi.izi.ini.in ufuklan dart 
ay klpkirmizl almu§tu. Yezid der ki: Gbkyi.izii ufuklannm k1zarmas1, ag
lamasidlr. Si.iddi, uel-Kebirnde boyle soylemi§tir. Ata el-Harasani ise 
gbkyi.izi.ini.in aglamasmm ufuklanmn k1zarmas1 aldugunu sayler. Hz. 
Hiiseyn'in katli hakkmda anlat1lanlara gore, a gun hangi ta§I kaldirffil§-• larsa altmda taze kan bulmu§~§.r. Gi.ine§ tutulmu§, ufuk k1zarm1§ ve 
ta§ yagmi§. Bi.iti.in bunlar §i.iphelidir. Ac;1kc;a gori.ildugi.i i.izere bunlar 
~ia'mn uydurdugu yalanlardan ibarettir ki, boylece anlar bu i§i bi.iyiit
mek istemi§lerdir. ~i.iphe yak ki Hz. Hi.iseyn'in katledilmesi bi.iyi.ik bir 
hadisedir. Fakat anlann uydurarak ileri si.irdi.igi.i yalanlar vuku bulma
ffil§tlr. Hz. Hi.iseyn'in katledilmesinden daha bl.i.yiik alaylar meydana 
geldiginde bile anlann anlatt1klanndan hie; birisi almami§tL Mes~la 

icma' yaluyla andan daha i.isti.in alan babas1 Ali ibn Ebu Talib katle
dildigi zaman bunlar almaml§tlr. Osman ibn Affan evinde ku§atihp 
mazlum alarak katledilmi§ iken bunlardan hie; birisi meydana gelme
mi§tir. Hz. Orner ibn Hattab (r.a.) sabah namazmda mihrabda iken 
katledil.mi§, mi.isli.imanlara bundan once bi:iyle bir musibet gelmemi§ti. 
0 zaman da ~ia'mn anlattlklanndan hie; birisi meydana gelmemi§tir. 
Diinya ve ahirette be§eriyyetin efendisi Allah Rasulu (s.a.) nun vefat et-
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tigi gi.inde onlann anlattiklarmdan hie; birisi vuku bulmam1~t1r. Hz. 
Peygamber (s.a.)in aglu ibrahim oldiigii giin giine§ tutulmU§, insan
lar: Giine§, ibra.him'in oliimti yiiziinden tutuldu, demi§ler. Allah Rasu
lii (s.a.) anlara kiisuf namaz1 kildirmi§, anlara hitab etmi§, gi.ine§ ve 
aym hie; kimsenin oliimii veya hayati yiiziinden tutulmayacagmi a<;Ik
lami§tlr. 

«Andalsun ki israilagullanm harlayiCl azabdan kurtardlk. Firavun'
dan. Dagrusu a, azgm bir zarba idi.n ayetinde Allah Teala, icrailagul
lanna bu nimetleri bah§ettigini haber verir ki, anlan ic;inde bulund.uk
lan Firavun'un tahkir ve harlamasmdan kotii ve zar i§lerde kullanma
smdan kurtarmi§tlr. 

«Firavun'dan. Dagrusu a, azgm (inad<;l) bir zarba idi.n ayet-i ke
rime'si Allah Teala'nm ~u kavilleri gibidir: uGen;ekten Firavun, yeryii
zi.inde zarbahga yoneldi.n (Kasas, 4), uFiravun'a ve erkanma. Bunun 
iizerine biiyiikliik tasladilar. Zaten magrur bir tapluluktular.)) (Mii'mi
nun, 46). 

<<Ve andolsun ki Biz anlan bile bile alemler iizerinde sec;kin k1ld1k.n 
ayetini Miicahid §byle anhyar: Ve andalsun ki, bile bile anlan i<;lerinde 
bulunduklan kimselerden daha sec;kin k1ld1k. Katade de: Onlar ic;inde 
bulunduklan zamanm halki iizerinde sec;kin kimseler kihnmi§tir, der. 
Aynca: ~iiphesiz her zaman ic;in bir alem vard1r, denilmi§tir. Miicahid'
in ac;1klamasma gore bu fl.yet-i kerime Allah Teala'nm §U kavilleri gibi
dir: ((Buyurdu ki: Ey Musfl.; risaletini ve kelam1mla seni insanlar ara
smdan sec;tim.n (A'raf, 144), ((Hani melekler: Ey Meryem, §iiphesiz Al
lah seni sec;ip temizledi. Diinyalarm kadmlarmdan seni tistiin tuttu, de
mi§lerdi.n (Al-i imran, 42). ~iiphesiz ki Hz. Hatice andan daha iistiin
diir. Firavun'un kans1 alan Asiye Bint Miizahim de oyle alup iistiinliik
te ana e§ittir. Hz. Ai§e'nin kadm1ara iistiinliigii ise, tirit (') yemeginin 
diger yemeklere alan iistiinliigii gibidir. 

«Onlara ayetlerden, (huccet, biirhan ve harikulade §eylerden) oy
lelerini verdik ki, her birinde (hid9.yete eri§ecekler i<;in) ac;1k<;a bir im
tihan (deneme) vard1.n 

( 1) Araplarda tirit , o zamanlar sad"!ce s~~!ularm ve zenginlerin sofralannda rastla

nabilen son derece k1ymetli bir yemekti ( mtitercimler) 
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34 - Bunlar gen;ekten derler ki: 
35 - 0, ilk oliimiimiizden ba~kas1 degildir. Ve biz di

riltilip kald1nlacaklar da degiliz. 
36 - Dogru sozliiler iseniz, bize babalanmlZl getirse

nize. 
37 - Bunlar m1 daha hay1rh, yoksa Tiibba' kavmi ile 

onlardan evvel gelenler mi? Biz onlan helak ettik. Muhak
kak ki onlar, mucrimler idiler. 

Bu Onlar m1 Tiibba' Kavmi mi? 

Bu ayet-i kerimelerde; yeniden diriltilmeyi ve ahiret giiniinii inkar 
eden ve yegane hayat bu diinya hayat1d1r, oliimden sonra hayat, diril
tilme ve kabirlerden c;1kanlma yoktur diy~n ve buna; gidip de donmeyen 
gec;mi§ atalanm delil getiren mii§rikleri inkfl.rla Allah Teala onlarm 
§byle dediklerini bey9n buyuruyor. ~ayet yeniden diriltilme gerc;ekse ve 
dogru sozliiler iseniz bize babalanmiZl getirsenize. Elbette bu, batll bir 
delil ve anlams1z bir §iiphedir. <;unkii yeniden diriltilme bu diinya yur
dunda degil; aksine bu diinya yurdunun sona erip bitmesinden sonra 
k1yamet giiniindedir. Allah Teala alemleri yeni bir yarati§la diriltecek; 
zalimleri cehennem ate§i ic;in yak1t k1lacakt1r. 0 giinde insanlar aley
hine §ahidler konulacak ve Allah'm Rasulii de sizin iizerinize §ahid 
olacaktlr. 

Daha sonra Allah Teala mii§rikleri tehdidle geri c;evrilemeyecek 
baskm1 hususunda onlan uyanyor. Nitekim onlarm benzerleri mii§rikler 
ve yeniden diriltilmeyi inkar edenler Allah'm baskmma hedef olmu§lar
dir. Bunlardan birisi, Sebe' ad1 da verilen Tiibba' kavmidir. Allah Teala 
onlan helak buyurmu§, iilkelerini har9b etmi§, onlan iilkelere parc;a 
parc;a edip dagitffil§tl . Nitekim Sebe' suresinde bunlara dair bilgi gec;
mi§ti. Sebe' suresi ; mii§riklerin, k1yamet giiniinii inkar ettiklerini be
lirterek ba§lamaktadir. Bu ayet-i kerime'de de mii§rikler Tiibba' kav
mine benzetilmektedir. Onlar, Araplann Kahtan kolundan idiler. $im
diki hitaba muhatab olanlar da Araplarm Adnan soyundan gelenler
dir. Himyer - ki bunlar Sebe' kavmidir- krallanha Tiibba' ad1 veri
lirdi. iran'lllarm krallanna Kisr9,, Rum krallanna Kayser, M1s1r'm kafir 
krallanna Firavun, Habe§ krallanna Neca§i denildigi gibi. Diger mil
letlerin krallanna ve biiyiiklerine de ba§ka ba§ka isimler verilirdi. Tiib
ba'lardan birisi Yemen'den c;1k1p iilkeler gec;ip Semerkand'a kadar ula§
ffil§tl . Hiikiimranllgi giic;lenmi§, saltanat ve ordusu biiyiimii§, memle
keti ve iilkelefi geni§leyip t~beas1 c;ogalmi§tL Hire'yi medenile§tiren ve 
§ehirle§tiren bu krallan idi. l§te bu Tiibba', cahiliye giinlerinde Medine-i 
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Muanevvere'ye ugraml§, Medine'lilerle sava§mak istemi§, onlar gtindu
ztin ana kar§l durup sava§rm§lar, geceleyin de onu misiHir etmi§ler. 
Onlardan utanarak sava§maktan vazgec;mi§ ve kendisine nasihatta bu
lunan yahlldi hahamlarmdan ikisini yamna arkada§ edinmi§. Bu iki 
haham kendisine bu tilke ile ba§ edemeyecegini; c;unkti ahir zaman pey
gamberinin hicret yeri oldugunu haber vermi§ler. 0 da Medine-i Mu
nevvere'den aynllp bu iki haham1 yanmda Yemen tilkesine goturmti§. 
Mekke'den gec;erlerken Ka'be'yi y1kmak istemesine de bu iki haham kar
§1 pkarak bundan allkoymu§lar, bu Beyt'in azametini, Allah'm dostu 
ibrahim tarafmdan in§i't edildigini, ahir zamanda gonderilecek pey
gamberin elleri ile §anmm yticelecegini kendisine haber vermi§ler. 0 da 
Beytullah'a ta'zimle onu tavaf etmi§, Yemen kuma§mdan c;izgili ottu
lerle Ka'be'yi ortmti§, sonra da Yemen'e donerek Yemen halkm1 kendi
siyle birlikte yahlldi olmaya davet etmi§. 0 zf!,manda yani Hz. isa'mn 
peygamber olarak gonderilmesinden once Hz. Musa'nm dini uzere . olan
lar hidayet tizere idiler. Bu Tubba' ile beraber butun Yemen halk1 da 
boylece yahudi dinine .. girmi§lerdi. Bu k1ssay1 imam Muhammed ibn 
ishak «es-Sire» adll kitabmda uzunca zikretmi§tir. H€tflz ibn Asakir de 
Tarih'inde bu Ttibba'm geni§<;e bir terceme-i halini kaydetmi§tir. Bu 
hal tercemesine bizim burada zikrettigimiz ve etmedigimiz birc;ok §eyi 
de dercetmi§. ibn Asakir onun ~am krall oldugunu, suvarileri tefti§ 
etmek istedigi zaman suvarilerin ~am'dan Yemen'e kadar saf tuttukla
.nm kaydeder. ibn Asakir'in Abdurrezzak kanallyla . .. Ebu Htireyre (r.a.) 
nin nakline gore Hz. Peygamber (s.a.) §6yle buyurmu§tur : (Dunyada 
iken uygulanan cezalann, bu ceziUarm uyguland1g1 kimseler hakkmda 
bir taharet olup olmayacagm1, Ttibba'mn lanetli olup olmad1gm1, Ztilkar
neyn'in peygamber mi yoksa bir kral m1 oldugunu bilmiyorum. Bir ba§
kasl hadisin son k1sm1m: Uzeyr'in bir peygamber olup olmad1g1m bilmi
yorum, §eklinde nakletmi§tir. Hadisi ibn Ebu Hatim de Muhammed ibn 
Hammad'dan, o ise Abdurrezzak'dan rivayet etmi§tir. Darakutni, hadisi 
sadece Abdtirrezzak'm ·riva"yet ettigini sayler. ibn Asakir'in Muhammed 
ibn Ktireyb kanallyla ... ibn Abbas'tan merfll' olarak rivayet ettigi 
hadiste §6yle buyrulur : Uzeyr'in bir peygamber olup olmadigm1, Ttib
ba'm lanetlenmi§ olup olmad1g1m bilmiyorum. 

ileride de gelecegi uzere Tubba'm lfmetlenip ktifredilmesinin men'
edildigi hadisler varid olmu§tur. En dogrusunu Allah bilir ama once· 
leri kafir iken sonradan musltiman olmu§, Hz. isa'mn peygamber ola
rak gonderilmesinden once o zamanda hak uzere alan yahlldi haham
larmm delaleti ile Musa, Kelimullah'm dinine tabi olmu§, Ctirhtim'ltiler 
zamamnda Beytullah'l haccetmi§, Ka'be'ye ipekli Yemen kuma§larm
dan orttiler 6rtmti§, Beytullah'm yanmda altl bin deve kurban edip 
Beytullah'a ta;zim v~ ikramlarda bulunduktan sonra Yerrien'e don-
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mii~tiir. Hafiz ibn Asakir onun hikayesini muhtelif kanallardan olmak 
i.izere uzun ve geni§t;e Ubeyy ibn Ka'b, Abdullah ibn Sela.m, Abdullah 
ibn Abbas ve Kab el-Ahbar'dan rivayetle nakletmektedir. Biitiin bu ha
berler sonunda Ka'b el-Ahbar'a ve aym zamanda Abdullah ibn Selam'a 
dayanmaktadir. Abdullah ibn Selam bilgin, giivenilir bir kimse idi. Tiib
ba'm k1ssas1m Vehb ibn Miinebbih ve es-Sire'sinde Muhammed ibn is
hak da rivayet etmektedir. Ancak Hafiz ibn Asakir, Tiibba'm hal terce
mesini ondan r;ok uzun zaman sonra ya§affil§ bir ba§kasmm hal terce
mesi ile kan§tlrmi§tlr. Kur'an-1 Kerim'de i§aret olunan bu Tiibba'm 
kavmi onun sayesinde miisliiman olmu§tu. 0 oldiikten sonra kavmi tek
rar putlara ve ate§e tapmaya donmii§ler, Sebe' suresinde de zikredildigi 
iizere Allah Teala da onlan cezalandirmi§tlr. Biz onlarm hikayelerini de 
orada (Sebe' suresinde) geni§t;e verdik. Hamd ve minnet Allah'ad1r. Sa
id ibn Ciibeyr Tiibba'm Ka'be'ye ortii orttiigiinii soyleyip ana sovmek
ten men'ederdi. Bu Tiibba', Tiibba' el-Avsat olup ad1 Es'ad Ebu Kiireyb 
ibn Melkeykerb el-Yemani'dir. Onun iir; yiiz yirmi alt1 sene kralhk yap
tigmi soylerler. Himyer kabilesi ir;inde, kralhk siiresi ondan daha uzun 
olam yoktur. Allah Rasulii (s.a.)niin peygamber olarak f,~Jilc:.it.j:ilmesin
den yakla§Ik yedi yiiz sene once vefat etmi§tir. Anlat1rlar ki; Medine 
yahudilerinden iki haham kendisine bu beldenin, ismi Ahmed alan ahir 
zaman peygamberinin hicret yeri oldugunu soylediklerinde bu konuda 
bir §iir soylemi§ ve Medine'lilerin yanmda birakmi§tL Medine'liler bu 
§iiri nesilden nesile miras b1rak1p rivayet etmekteydiler. Bu §iiri ezber
leyenlerden birisi de Allah Rasulii (s.a .)niin Medine-i Miinevvere'de evin
de mis:lfir kald1g1 Ebu Eyyub Halid ibn Zeyd'dir. ~iir §oyledir : 

<< Ahmed'in, insanlan yaratan Allah'm rasulii olduguna §ehadet et
tim. ~ayet omriim onun giiniine kadar uzatilmi§ olsayd1 ana bir vezir 
ve amcaoglu olurdum. Dii§manlan ile k1h~la sava§Ir, gogsiinden her 
bir iiziintiiyii giderirdim." 

ibn Ebu Diinya'nm anlattlgma gore islami devrede San'ft §ehrinde 
bir kabir kaZlliDI§ ve orada cesedleri saglam kalmi§ iki kadm bulmu§lar. 
Bu iki kadmm ba§ucunda iizerinde : «Bu Hubba ve Liimeys - Hubba ve 
Tiimadar rivayeti de vard1r-- in kabridir. Bunlar Tiibba'm iki kizlan
dir. Onlar Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma §ehadet edip Allah'a hi<; bir 
§eyi §irk ko§madan olmii!?lerdir. Bu ikisinden onceki salih kimseler de bu 
§ehadet iizere olmii§lerdir.)) ibaresi yaz1h giimii§ bir levha varmi§. Bu 
husustaki Sebe' §iirini de biz Sebe' suresinde zikretmi§tik. 

Katade der ki : Bize anlatlld1gma gore Ka'b el-Ahba.r, Tiibba' hak
kmda §Oyle dermi§: Tiibba', siUih bir ki§inin s1fatlan ile nitelenmi§tir. 
Allah TeaJa onu kbtiilememi§ ama kavmini kotiilemi§tir. Hz. Ai§e de 
§Oyle dermi§ : Tiibba'a sovmeyiniz. Zira o, s§Jih bir insand1. ibn Ebu 
Hatim'in Ebu · J.r'a kanahyla ... Sehl ibn Sa'd es-Saidi'den rivayetine 
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gore Allah Rasulii (s.a.): Tiibba'a sovmeyiniz. Zirf.t o miisliiman ol
mu§tu, buyurmu§tur. Hadisi imaom Ahmed Miisned'inde Hasan ibn Mu
sa'dan, o da ibn Lehia'dan rivayet etmi§tir. Taberani der ki : Bize Ahmed 
ibn Ali'nin .. . ibn Abbas'tan, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivaye
tine gore Efendimiz §Oyle buyurdu : Tiibba'a sovmeyiniz. Zira. o miislii
man olmu§tu. Abdiirrezzak'm Ma'mer kanahyla .. . Ebu Hiireyre (r.a.) 
den rivayetine gore Allah Resulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Tiibba'm 
peygamber olup olmad1gm1 bilmiyorum. Biraz once ibn Ebu Hatim'in 
bu isnad ile rivayet etmi§ oldugu ((Tiibba'm la'netlenmi§ olup olmadlgl
ru bilmiyorum.» hadisi de ger;mi§ti. Bunu ibn AsfJ,kir de zikrediyor. En 
dogrusunu Allah bilir. ibn Asakir bu haberi Zekeriyya ibn Yahya kana
hyla .. . ibn Abbas'tan mevkUf olarak da nakletmektedir. Abdiirrezzak'm 
imran Ebu Hiizeyl kanahyla ... Ata ibn Ebu Rebah'tan rivayetine gore; 
o, §oyle demi§tir : Tiibba'a sovmeyiniz. Zira Allah Rasulii (s.a.) ona sov
meyi yasaklaml§tlr. 

38 - Biz gokleri, yeri ve ikisinin aras1ndakileri oyun 
ve oyalanma olsun diye yaratmad1k. 

39 - Biz onlan anca.k hak ile yaratt1k. Ne var ki bnla
nn c;ogu, bilmezler. 

40 - Muhakkak ki aywdetme giinu, hepsinin bir ara
da bulunacag1 vakittir. 

41 - 0 gun, dostun dosta hie; bir yard1m1 olmaz, yar
dim da gormezler. 

42 - Ancak Allah'1n merhamet ettigi mustesna. Mu
hakkak ki 0, Aziz, Rahim olan1n kendisidir. 

Yaratt11~taki Hak 

Allah Teala bu ayet-i kerime'lerde adaletini haber verip Nefsini 
oyun, abes ve batlldan tenzih ediyor. Ba§ka ayet-i kerime'lerde de bu 
kabilden olarak §Oyle buyurur: ccBiz gogii, yeryiiziinii ve ikisinin arasm-
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da bulunanlan bo§una yaratmad1k. Bu, kiifretmi§ olanlarm zanrudu. 
Vay o kiifretmi§ olanlara cehennem ate§indenn (Sad, 27), «Sizi bo§una 
yarattlgimizi ve Bize hi~ dondiiriilmeyeceginizi mi _sand1mz? Ger~ek hii
kiimdar olan Allah yiicedir. O'ndan ba§ka hi~ bir tann. yoktur ve 0, yii
ce Ar§'m Rabb1d1r.n (Mii'minun, 115-116). 

«Muhakkak ki ayirdetme giinii, hepsinin bir ara:da bulunacag1 va
kittir.n 0 giin, k1yamet giinii olup Allah Teala yara:tiklar arasmdaki 
hiikmiinii verecek; kafirleri azablandmrken ina~anlan miikatatlandi
racak, ilklerini ve sonunculaniu bir arada toplayacaktlr. ceO giin, dos
tun dosta hi~ bir yard1m1 olmaz.nAkrabamn akrabaya hi~ bir menfaatl 
dokunmaz. Ba§ka ayet-i kerime'lerde de §6yle buyrulur: ccSU.r'a iiflendigi 
zaman; o giin, aralarmdaki soy yakmllg1 fayda vermez. Birbirlerine bir 
§ey de soramazlar.n (Mii'minun, 101), ccHi~ bir yakm bir yakma sora
maz. Yalmz birbirlerine gosterilirler.n (Mearic, 10, 11) Apa~1k gordiigii 
halde hi~ kimse karde§inin halini bile sormaz. 

ccYard1m da gormezler.n Hi~ bir dost dostuna yard1m etmedigi gibi 
onlara di§ardan da yard1m gelmez. ccAncak Allah'm merhamet ettigi 
miistesna.n Allah'm yaratlklarmdan merhamet buyurdugu miistesna o 
giin hi~ kimsenin kimseye faydas1 dokunmaz. ccMuhakkak ki 0, Aziz, 
Rahim. {geni§ bir rahmet sahibi) olamn kendisidir. 

43 - Dogrusu zakkum agac1, 
44 - Gunahkarlann yiyecegidir. 
45 - Erimii] maden gibidir. Kannlarda kaynar, 
46 - Suyun kaynamas1 gibi. 
4 7 - Y akalay1n onu, cehennemin ortas1na surilldeyin. 
48 - Sonra azab olarak bai]Ina kaynar su dokun. 
49 - Tad bakallm, hani guc;lu olan, degerli olan yaln1z 

sen din. 
50 - i~te bu, dogrusu §Uphelenipdurdugunuz ~eydir. 
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Ve Zakkum Agac1 

Allah Teala, Zatma kavm:?may1 inka.r eden katirleri ne ile azab
landiracagmi haber verip §Oyle, buy"\].rur: «Dogrusu zikkum agac1, (soz 
ve fiillerinde) giinahkar (katir) yiyecegidir.» Bir<~oklan burada kasd
edilenin, Ebu Cehil oldugunu soylemi§lerdir. ~iiphesiz bU ayetin hiikmii
ne ·O da girmektedir. Ancak ayet-i kerime sadece ona mahsus degildir. 
ibn Cerir der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar'm ... Hemmam ibn Ha
ris~den rivayetine gore Ebu Derda, birisine «Dogrusu zakkum agac1, gii
nahkarlann yiyecegidir.n ayetini okutuyordu. 0 ki§i <<giinahkarlarm yi
yecegidir» k1sm1m; yetimin yiyecegidir, anlamma gelecek §ekilde oku
du da Ebu Derds,: «Dogrusu zakkum agac1, giinahkarlarm yiyecegidir.n 
§eklinde soyle, dedi. Yani giinahkar ic;in zakkum agac1 di§mda yiyecek 
yoktur. Miicahid der ki: ~ayet ondan yeryiiziine bir damla dii§mii§ ol
saydi, yeryiizii halkmm hayatm1 fesada verirdi. Bu haberin bir benzeri 
ctaha once merfu' bir hadis olarak gec;mi~ti. 

«Erimi§ maden gibidir.n Zeytinyag1 tortusu gibidir . de demi§ler
dir. «Karmlarmda kaynar. (Harareti ve pisligi ile) suyun kaynamas1 
gibi. Kafiri yakalaym.n Nakledildigine gore Allah Teala zebanilere: «Ya
kalaym onu.n buyurdugunda, onlardan hemen yetmi§ bin tanesi ko§a
caktlr. « (Onden c;ekerek, ardmdan iterek) onu cehennemin ortasma sii
riikleyin.n Miicahid bu ayeti: Onu yakalaym ve cehenneme itin, §eklinde 
agiklaml§tlr. ( ... ) ( ~ r ) kelimesi, cehennemin ortaSl anlamma
dlr. «Sonra azab olarak ba§ma kaynar su dokiin.n ayet-i kerime'si Allah 
Teala'nm §U kavli gibidir: . <<·Ba§lan iistiinden de kaynar su dokiilecek
tir. Bununla karmlarmdakiler ve derileri eritilir.>> (Haec, 19, 20). 

Daha once de gec;tigi iizere melek ona, demirden topuzu ile vura
cak, dimag1 ac;1larak ba§ma kaynar su dokiilecek de bedenine inecek 
ve karmndaki bag1rsaklan eriyip topuklarmdan akacakt1r. Allah Teala 
bizi bundan muhataza buyursun. 

«Tad bakallm, hani giic;lii olan, degerli olan yalmz sendin.>> Ona bu 
sozleri bir azarlama ve tahkir §eklinde soyleyiniz. ibn Abbas'tan riva
yetle Dahhak buraYJ. §byle anllyor: Sen ne degerli, ne de giic;lii degilsin. 
El-Umevi'nin Megazi'sinde Esbat kanallyla ... ikrime'den rivayetine go~ 
re; o, §Oyle anlatlyor: Allah Rasulii (s.a.) Ebu Cehil -Allah ona ianet 
eylesin- e rastlay1p: Allah Teala sana: «Sana yaz1klar olsun, ya~aklar. 
Daha ne olsun, sana yaz1klar olsun, yaz1klar.>> (K1yame, 34-35) dememi 
bana emretti, demi§ti. Ebu Cehil elbisesini s1ymp: Bana kar§I sen ve 
arkada§m (Allah Teala'y1 kasdediyor) hie; bir §ey yapamazsmtz. <;ok iyi 
biliyorsun ki Mekke'lilerin en giic;liisii benim. Ben aziz ve kerim olamm, 
dedi. Allah Teala da onu Bedir giinii katledip zelil k1ld1, kendi sarfettigi 
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kelimelerle anu ' tahkir edip «Tad bakallm, hani guc;lii alan, degerli alan 
yalmz sendin.n ayetini inzftl buyurdu. 

«i§te bu, dagrusu §Uphelenip durdugunuz §eydir.H a.yet-i kerime'si 
Allah Teala'mn §U kavli gibidir : «0 gun cehennem ate§ine itildikc;e itil
dikleri gun, anlara i§te yalanlay1p durdugunuz ate§ budur. Bu bir bu
yu mudur, yaksa hala gormuyar musunuz?>> (Tur, 13-15). Bu sebeple
dir ki burada da : «i§te bu, dagrusu §tiphelenip durdugunuz §eydir.>l bu
yurmu§tur. 

51 - Muttakiler ise, muhakkak ki emin bir makamda
dJ.rlar. 

52 - Bahc;elerde ve p1nar ba$lannda. 
53 - ince ipekten ve parlak atlastan giyerler, kar~Il1kh 

otururlar. 
54 - i$te boyle. Onlan iri siyah gozlulerle evlendiririz. 
55 - Orada emniyet ic;erisinde her meyveyi isteyebi

lirler. 
56 - Orada ilk olumden ba$ka bir blum tatmazlar. Ve 

onlan cehennem azab1ndan korumu$tur. 
57 - Rabb1ndan bir lutuf olarak. i$te bu, buyuk kurtu

lu~un kendisidir. 
58 - Biz onu, ogut als1nlar diye senin dilinde indirerek 

kolayca anla~Ilmasini saglad1k.. 
59 - Oyle ise bekle, onlar da beklemektedirler. 

Ve Miittakiler 

Allah Teala mutsuzlann durumunu zikrettikten sanra hemen pe-
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§inden mutlulann qurumunu zikrediyor. Bu sebepledir ki Kur'an'a 
«iki§erli» diye isim verilmi§tir. Allah Teala buyurur ki: «Miittakiler 
(diinyada iken Allah'tan korkanlar) ise, muhakkak ahirette emin bir 
makamda (cennette) d1rlar.>> Orada oliimden, cennetten <;Ikanlmadan 
her tiirlii iiziintii, korku, keder, yorgunluk, zahmet, §eytan ve §eytanm 
hilelerinden, diger atet ve musibetlerden emniyyet ic;indedirler. , «Bah
c;elerde ve pmar ba§larmdadirlar.>> . Miittakilerin bu durumu, zakkum 
agacmdan yeyip kaynar sudan ic;en digerlerinin durumunun tam tersi
nedir. 

«ince ipekten (gomlek ve benzeri §eyler) ve parlak atlastan (iistleri
ne elbiseler) giyerler, (tahtlar iizerinde) kar§Illkll otururlar.>> Onlardan 
hie; birisi bir digerine s1rt1ru donmii§ vaziyette oturmaz. «i§te boyle. On
Ian iri, siyah gozliilerle evlendiririz.>> Biitiin verdigimiz bu nimet ve ih
sanlar yamnda onlara, son derece giizel, iri ve siyah gozlii e§ler veririz. 
0 e§ler ki; «Daha once ne bir insan, ne de cinlerin dokunmu§ oldugu 
e§ler vard1r. Onlar, yakut ve mercan gibidirler. iyiligin kar§Illgi, iyilik-

. ten ba§ka bir §ey midir?» (Rahman, 56, 58, 60) ibn Ebu Hatim'in baba
Sl kanallyla .. . Enes'den -Ravi Nuh ibn Hubeyb hadisi merfu' olarak 
naklediyor- rivayetine gore o, §oyle demi§tir: ~ayet bir huri biiyiik 
bir denize tiikiirmii§ olsayd1, o d~nizin suyu tiikriigiiniin tatllllgu~dan 
tatlamrdl. 

«Orada emniyet ic;erisinde her meyveyi isteyebilirler.>> Meyve c;e§it
lerinden neyi isteyecek olsalar kendilerine hemen haz1r edilir. Nimetle
rin kesintiye ugramasmdan veya gelmemesinden endi§e etmezler. Ak
sine her ne zaman isteseler hemen kendilerine haz1r edilir. «Orada ilk 

. oliimden ba§ka bir oliim tatmazlar.» Onlar orad?- bir. daha asia oliimii 
tatmayacaklard1r. Nitekim Buhari ve Miislim'iri' Sahih'lerinde rivayet 
edilen bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Oliim, -boz 
renkli (tiiylii) bir koc; §eklinde getirilir, cennet ve cehennem arasmda 
durdurulup bogazlamr, sonra da: Ey cennetlikler ebedilik var, oliim 
yok, ey cehennemlikler ebedilik var oliim yok, denilir. Hadis daha on
ce Meryem suresinde gec;mi§ti. Abdiirrezzak'm Siifyan es-Sevri kana
llyla Ebu Said ve Ebu Hiireyre'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) 
§oyle buyurmu§tur: Cennetliklere: 

·p ~u. ~~i 1;-;: -Ji 1-;;i ~i ·f.J ~u . 1:..i 1;~.;; ~~ ~i ·fJ ~l 
,_, , __ ~ .... .. . , , .. , S. ,;. .. ....... .. . , 

1~11 ~~-...J:\~ - ·.-_:,,·('_ J.Jl-.1~11 ~ ··-y_;l.'.•.i.J-1 . r ._.~ . ~ --- {- ~J . Y..rt" ...r.:-

~iiphesiz sizin ic;in s1hhatll olmak var, ebediyyen hasta olmaya
caksmiz. Sizin ic;in ya§amak var, ebediyyen olmeyeceksiniz. Sizin ic;in 
gene; olmak var, ebediyyen kocamayacaksm1z. Sizin ic;in daima nimet 

Tefsir, C: XIII; F 452 
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iginde olmak var, ebediyyen yoksulla§mayacaksmiz, denilir. Hadisi Mus
lim, ishak ibn Rahuyeh ve Abd ibn Humeyd'den, bu ikisi de Abdiirrez-
zak'dan rivayet etmi§lerdir. ( . .. ) . 

Ebu Bekr ibn Ebu Davud es-Sicistani der ki: Bize Ahmed ibn Hafs'
m ... Ebu Hiireyre (r.a.)den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle 
buyurmu§tur: Kim, Allah'tan korkarsa; cennete girer. Orada nimet
lendirilir, yoksul dii§mez. Orada ya§ar, olmez. Elbiseleri eskimez ve 
gengligi sona ermez. Ebu Kasun et-Taberani'nin Ahmed ibn Y~hya ka
nahyla ... Cabir ibn Abdullah (r.a .)dan rivayetine gore Hz. Peygamber 
(s.a.)e: Cennetlikler uyur mu? diye sorulmu§ da §Oyle buyurmu§tur : 
Uyku; oliimiin karde§idir, cennetlikler uyumazlar. Hadisi Ebu Bekr ibn 
Merduyeh de tefsirinde Ahmed ibn Kf.tsim ibn Sadaka kanallyla ... Ca_-._ 
bir ibn Abdullah'dan rivayet etmi§tir ki, bu hadiste Allah Rasulii (s.a.) :·· 
Uyku; oliimiin k~rde§idir ve cennetlikler uyumazlar, buyurmu§tur. Ebu 
Bekr el-Bezzar Miisned'inde der ki: Bize Fazl ibn Ya'kub'un ... Cabir'
den rivayetine gore; o, §oyle anlat1yor: Ey Allah'm elc;isi; cennetUkler 
uyur mu? denilmi§ti, Efendimiz: Hay1r, uyku oliimiin karde§idir, bu-

. yurdu. Bu hadisi rivayet ettikten sonra Bezzar der ki: Bunu sadece 
Sevri, ibn Miinkedir'den, o da Cfi,bir'den; Sevri'den de sadece Firyabi 
rivayet etmi§lerdir. Bezzar'm boyle soylemesine kar§Ihk daha once ha

' disin ba§ka kanallardan bu §ekli ile miisned olarak rivayeti gegmi§ti. En 
dogrusunu Allah bilir. 

«Ve onlan cehennem azabmdan korumu§tur.>> Bu biiyiik ve de
. vamh nimetlerle beraber Allah Teala onla'rl korumU§, kurtarml§, neca
ta erdirmi§, cehennemin en alt derekelerindeki elim azabdan onlan uzak
la§tlrmi§tlr. Boylece onlan arzulad1klarma kavu§turmu§, korktukla
nndan emin k1lm1§ kurtarmi§tlr. Bu sebepledir ki §Oyle buyurur: «Rab
bmdan bir lutuf olarak:· i§te bu biiyiik kurtulu§un kendisidir.» Biitiin 
bunlar, Allah'm onlara lutfu ve ihsam ile olmu§tur. Nitekim sahih bir 
hadis.te rivayet olunduguna gore Allah Rasulii (s.a .) §oyle buyurmu§
tur: <;ah§m, dogru olun, birbirinize yakla§m. Bilin ki hie; kimseyi ame
li cennete koymayacaktlr. Sen de mi ey Allah'm elc;isi? dediler de §oyle 
buyurdu: Ben de oyle. Ancak Allah'm, katmdan bir rahmeti ve lutfu ile 
giinahlannn ortmesi . miistesna. 

<<Biz onu, ogiit alsmlar diye senin dilinde indirerek kolayca anla
§Ilmasml saglad1k.» Biz apagll{ ve kolayca indirdigimiz §U Kur'an-1; dil
lerin en fasihi,- en taths1 ve Em yiicesi olan senin dilinle indirerek ko
layla§tlrdik ki boylece belki ogiit ahrlar, anlamaya ve geregince amel 
etmeye <;ah§Irlar. Kur'an'm biitiin bu a<;Ikhgma ragmen insanlardan · 
hala kiifreden, kar§I gelen ve inadla§anlar oldugu igin Allah Teala el
gisini . teselli ile ona zafer va'dedi.p onu yalanlayanlan hel~k etmekle 
tehdid ederek §oyle buyurur: «Oyle ise bekle, onlar da beklemektedirler.» 
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<;ok yakmda yardimm, zaferin ve i.istiinliigiin diinyada v'e ahirette ki- . 
min olacagm1 bileceklerdir: Ey Muhammed, §iiphesiz ki buniar sana, 
~tarde§lerin olan peygamberler ve rasullere, size uyan miiminleredir. 
Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde· de §6yle buyurur: <CAllah; Ben 
\·e peygamberlerim elbette galib gelecegiz, diye yazmi§tir. ~iiphesiz ki Al
.ah Kavi'dir, Aziz'dit.» (Miicadile, 21), ((~iiphesiz ki Biz, peygamberleri-. 
mize ve iman etmi§ olanlara hem diinya hayatmda, hem de §ahidlerin 
sehadet edecekleri giinde mutlaka yard1m ederiz. 0 gun mazeretleri za
:imlere fayda vermez: La'net onlarm, }rurdun ~otiisii de onlarmdir.>> 
t Gafir, 51-52) . 

DURAN SiJRESiNiN SONU 



· CASiYE SURESi 



CASiYE SURESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

·Rahman ve Rahim olan Al~ah'1n ad1yla. 

1 ~ Ha, Mim. 
2 ~ Kitab'1n indirilmesi; Aziz, Hakim Allah'tand1r. 
3- ~uhakkak ki goklerde ve yerde mu'minler ic;in 

a yetler vardlr. 
4 - Sizin yaratllman1zda ve yeryiizune yayd1g~ her 

canhda yakinen inanan topluluklar ic;in ayetler vardlr. 
5 ~ Gece ve gunduzun degif}mesinde ve Allah'1n gok

ten indirmif} oldugu nzlkla olumunden sonra yeri dirilt
mesinde, ruzgarlan yonetmesinde akleden bir kavim ic;in 
ayetler vardlr. 
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Allah Teala, yaratlklanm nimetleri iizerinde, gokleri ve yeri ya
ratml§ bulundugu yiice kudreti konusunda dii§iinmeye te§vik buyuru
yor~ Onlar gpklerde ve yerdeki muhtelif cins ve c;e§itlerde melekler, dn
ler, insanlar, hayvanlar, ku§lar. vah§i hayvan ve ku§lar, ha§erat, deniz~ 
d~ki c;e§itli s1mflardan yaratlklar, gece iie giindiiziin hie; durmaks1zm 
birbin pe§inden gelmesi iizerinde dii§iininelidirler. Gece karanhg1 ile, 
giindiiz ise aydmhg1 ile devamh olarak birbiri pe§iriden gelmektedir. 
Onlar Allah Teala'mn, ihtiyac; zamanmda buluttan indirmi§: oldugu 
yagmur iizerinde de ·ctu§iinrrielidirler. Allah Teala'nm yagmuru nz1k 
olarak isimlendirmesinin sebebi, nzkm onunla meydana gelmesinden
dir. «C>liimiinden sonra yeri diriltmesinde, (kupkuru, ic;inde bitki veya 
herhangi bir §ey yokken oray1 diriltmesinde) elbette akleden topluluk
lar ic;in ayetler vardlr.» 

«Riizgarlan yonetmesinde akleden bir. kavim ic;in ayetler vardlr.>) 
F.iizgarlarm giineyden ve kuzeyden, batldim '\le dogudan, denizden ~e 
Karadan, gece ve giindiiz esenleri vard1r. Onlardan kimisi yagmur, kfc.: 
misi a§llama ic;indir. Onlardan baz1s1 da ruhlarm g1das1d1r. ic;lerinde 
k~s1r olam da vard1r. Allah Teala once «mii'minler ic;in a.yetler vard1r.» 
pe§inden ccyakinen inanan topluluk ic;in f..yetler vardlr.» bundan son
ra da <cAkleden bir kaviin ic;in ayetler vard1r.» buyurmaktadir ki, bura
da §erefli olandan, daha fazla §erefli olana ve daha iistiine dogru bir 
yiikselme vard1r. Bu ayet-i kerimeler Allah Teala'mn Bakara suresin
deki §U kavline benzemektedir: cc~iiphesiz ki goklerin ve yerin yaradi
li§mda, gece ile giindiiziin degi§mesinde, insanlara yararli §eylerle de
nizde ak1p giden gemilerde, Allah'm gokten.indirip, yeryiiziinii oliimiin
den sonra dirilttigi suda, her tiirlii canhyhorada yaymasmda, riizgarla
rm degi§tirilmesinde, gokle yer arasmda emre haz1r bekleyen bulutta 
elbette akleden bir kavim ic;in ayetler vard1r.» (Bakara, 164) . ibn Ebu 
Hatitn burada Vehb ibn Miinebbih'den rivayetle insamn dort kan§Im
dan yaratllmasma dair uzun ve garib bir haber nakletmi~tir . 
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6 - i1?te bunlar, Allah'In ayetletidir. Onlan sana hak 
ile okuyoruz. Artlk Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra 
hangi soze inanirlar? 

7 - Y alanc1, gunahkar her ki1?inin vay haline. 
8 - Kendisine okunan Allah'm ayetlerini diilleyip de 

sonra onlan hie; duymami1? gibi buyukliik taslamakta dire
nir. Ona elim bir azab1 miijdele. 

9 - Ayetlerimizden bir 1?ey ogrendiginde onu alaya 
ahr. i1?te onlara, horlayiCl bir azab vard1r. 

· 10- Arkalanndan da cehennem. Kazand1kl~n 1?eyler 
de, Allah' tan ba1?ka edindikleri veliler de onlara bir fayda 
vermez. Ve onlar igin buyiik bir azab vard1r. 

11- Bu; hidayettir. Rablann1n ayetlerini inkar edenle
re gelince; getin ve elim bir azab vard1r. 

_'\.llah Teala buytirur ki: i§te bunlar, Allah'm ayetleridir. i<;indeki 
huccet ve delillerle Kur'an'dir. «Onlan, sana hak · ile okuypruz.>> Hak
tan gelen ger<;egi i<;ermektedirler. Madem ki onlar bu ayetlere iman 
edip boyun egmemektedirle_r; o halde Allah'tan ve Allah'm ayetlerin
den sonra onlar hangi soze inanacaklard1r? «Yalanci, giinahkar her ki
§inin vay haline.>> kavlinde yalanc1, <;ok<;a yemin eden, al<;ak; soz ve fi
illerinde giinahkar olanlarm, Allah'm ayetlerini inkar edenlerin vay ha
line. «Kendisine okunap Allah'm ayetlerini dinleyip de sonra onlan hi<; 
duymaffii§ gibi biiyiikliik taslamakta (kiifiir, inkar, biiyiiklenme ve 
inadla§mada) direnir. Ona (k1yamet giinii Allah katmda) elim (yakici, 
elem verici) bir azab1 (haber verip) miijdele. Ayetlerimizden bir §ey og
rendiginde (Kur'an'dan bir §ey ezberlediginde) onu (inkar edip) alaya 
ahr. i§te onhira, (Kur'an'I hor goriip alay 'etmeleri kar§Ihgmda) horla
yrci bir azab vard1;r.>> Miislim'in .3ahih'inde ibn Omet'den rivayet etti
gine gore; o, §oyle demi§tir: · 
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Allah Rasulii (s.a.) du§man eline gec;er korkusuyla Kur'an'm ::;e
ferlerde dii§man arazisine gotiiriilmesini yasaklarru§tl. 

Daha sonra Allah Teala boyle kimselerin Allah'a donecekleri gun
de ba§larma gelecek azabl ag1klay1p §6yle buyurur: « (Bu niteliklere sa
hip olan herkes k1yamet giinii cehenneme gidecektir.) Kazand1klan 
§eyler (mallan ve c;ocuklan) de, Allah'tan ba§ka (Allah'm di§mda ta
pmrru§ olduklan ilahlar) edindikleri veliler de onlara bir fayda ver
mez. Ve onlar ic;in biiyiik bir azab vard1r. Bu, (Kur'an) hidayettir. Rab
larmm ayetlerini inkar edenlere gelince; c;etin ve elim bir azab varc::hr.» 
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12 - Emri geregince denizde yuzmek uzere gemileri ve 
lutfedip verdigi nzk1 araman1z i<;;:in denizi size boyun egdi
ren Allah'tlr. Umulur ki ~ukredersin~z. , 

13 - Goklerde olanlan, yerQ.e olanlan, hepsini size mu
sahhar kiliDI!?tlr. Elbette ki du~unen bir kaVim i<;in bunda 
ayetler vardlr. 

14 - iman edenlere soyle: Allah'In gunlerinin gelecegi
ni ummayan kimseleri bagT~lay1p ge<;;:sinler. <;unku Allah, 
her kavmi yaptiklanyla cezalandiracaktlr. 

15 -Her kim salih amel i~lerse, kendi lehinedir. Kim 
de kotuluk yaparsa, aleyhinedir. Sonra Rabb1n1za dondu
ruleceksiniz. 

Allah Teala kullarma alan nimetleri zikrediyor : Allah Teala ge
mileri ta§Imasmi emrederek denizde yiizen gemileri onlara miisahhar 
kllnli§tlr. <;e§itli ticaret ve kazanc; yollanyla Allah'm lutfedip verdigi 
nzk1 aramamz ic;in denizi size boyun egdiren Allah'tlr. Artlk uzak ik
limler ve ufuklardan size . celbedilip getirilen faydalarm husuliinii go
rerek · belki §iikredersiniz. Goklerde olan yildizla'n, yerde olan daglan, 
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denizleri, nehirleri ve istifade ettiginiz her §eyi size musahhar kilmi§
tlr. Biitun bunlar O'nun lutfu, ihsam v:e bagi§lamasiyladir. Bunlarm 
hepsi tek ve ortag1 olmayan Allah katindand1r. Nitekim ba§ka bir ayet-i 
kerime'de §6yle buyrulur: «Sizdeki her nimet, Allah'tand1r. Sonra bir 
s1kmtiya ugrad1gm1zda yalmz O'na sigmirsmiZ.» (Nahl, 53). ( ... ) 

lbn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Ebu Urake'den rivayetine 
gore; o, §6yle anlatlyor: Birisi Abdullah ibn Amr'a: Yaratiklar hangi 
§eyden yaratild1lar? diye sormu§tu. Abdullah ibn Amr: Nurdan, ate~· 
ten, zulmetten ve topraktan diye cevablay1p ibn Abbas'a git ve ona sor, 
dedi. Adam ibn Abbas'a gitti ve ibn Abbas da ayni cevabt verdi. ibn 
Amr: Ona git ve sor: Butun bunlar neden yaratilmi§tir? dedi. Adan'un 
tbn Abbas'a tekrar gidip sormas1 uzerine ibn Abbas: <<Goklerde olan· 
lan, yerde olanlan, hepsini size musahhar kilmi§tir.n ayetini okudu. 
Bu, garib bir haber olup i<;:inde munkerlik de vard1r. 

«Elbette 'ki dii§iinen bir kavim i~in bunda ayetler vard1r. iman 
edenlere· soyle: Allah'm (kafirleri cezaland1rma) gunlerinin gelecegini 
ummayan kimseleri bag1§lay1p ge~sinler. (Onlan ho§ gorsunler ve on
larm eziyyetlerine katlansmlar.)» «Bu; islam'm ba§langiCmda idi. On
lar mii§riklerin ve kita,b ehlinin eziyyetlerine sabredeceklerdi ki, bu 
onlarm kalblerini . islam'a 1smdirmak i~indi. Mii§rikler ve ehl-i kitab, 
inadla§malarmda 1srar edince; Allah Teala mii'minlere onlai'la s~va§I 
ve cihad1 me§rll' k1lm1§tir. ibn Abbas ve Katad(('den de bu §eldlde ri
vayet ediliyor. Mucahid «Allah'm (kafirleri cezaland1rma) gunlerinin 
gelecegini ummayan ... » k1snnm: Allah'm nimetlerine ald1rmayan, §ek
linde a~1klar . «Qiinku Allah, her kavmi yaptiklanyla cezalandiracak
tir.» Diinyada onlan bagi§ladiklan takdirde All~h Teala onlarm kotu 
amellerinin kar§1llgm1 ahirette onlara mutlaka verecektir. Bu sel;>ep
ledir ki §6yle buyurur: «Her kim salih amel i§lerse, kendi lehinedir. Kim 
de kotiiluk yaparsa, aleyhinedir. Soma Rabb1mza donduriileceksiniz.» 
K1yamet gunu Allah'a dondugunuzde amellerinizi kar§mizda bulacak
smiz. Allah Teala da hayn ve §erri ile amellerinizin kar§1llgm1 verecek
tir. 
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16 ·- Andolsun ki Biz, israilogullanna kitab1, hUkmu ve 
nubuvveti vermi~tik. Onlan temiz ~eylerden nzlklandir
ffil§ ve dunyalara ustiin k1lmi~tlk. 

17- Ve onlara emirden burhanlar verdik. Ama onlar, 
kendilerine ilim geldikten sonra aralanndaki c;ekememez
likten dolay1 aynhga du~tfiler. Elbette Rabb1n, aynhga du~
tukleri ~eyler hak!kmda k1yamet gunu aralannda hukfun 

· verecektir. 
18 - Sonra seni de emirden bir ~eriat uzere k1ld1k. Oy

leyse sen, ona uy, sak1n bilmeyenlerin heveslerine uyma. 
19 - Muhakkak ki onlar, Allah' a kan;a s~na hie; bir fay

da veremezler. Dogrusu zalimler birbirlerinin velileridir. 
Allah da muttakilerin velisidir. 

20- Bu; insanlar ic;in ac;1k belgeler, kesin olarak ina
nan bir kavim ic;in de hidayet ve rahmettir. 

Ve .Senin l}el'iatm 

Allah Teala kendilerine · kitablar indirme, peygamberler gonderme 
ve hiikiimranhg1 onlara bah§etme suretiyle israilogullarma vermi§ ol
dugu nimetleri zikrediyor ve buyuruyor ki: «Andolsun ki Biz, israno:.. 
gullarma kitab1, h,iikmii ve niibiivveti vermi§tik. Onlan temiz §eyler
den (yiyecek ve ic;eceklerden) nziklandirmi§ ve (kendi zamanlannda) 
diinyalara iistiin kllmt§tlk. Ve onlara emirden burhanlar (huccetler, ke
sin deliller) verdik. Ama onlar, kendilerine ilim geldikten (aleyhlerine 
deliller ve huccetler konulduktan) sonra aralarmdaki c;ekememezlikten 
(birbirlerine kar§I tecaviizkar olmalarmdan) dolayt aynhga dii§tiiler. 
(Ey Muhammed;) elbette Rabbm, aynhga dii§tiikleri §eyler hakkmda 
k1yamet giinii aralarl.nda (adaletle) hiikiim verecek (ve aralanm ayira
cak) tir.)) Bu a yet-i kerimede onlarm yollarma gitmemeleri . ·ve usullerini 
ta'kib etmemeleri ic;in bu iimmete bir uyanda bulunulmaktadir. Bu se
bepledir ki Allah Teala §6yle buyurur: «Sonra seni de emirden bir §eri
at iizere k1ld~k. Oyleyse sen, ona uy.)) Zatmdan ba§ka hie; bir ilah olma
yan Rabbmdan sana vahyedilenlere tabi ol ve rnii§riklerden yiiz c;evir. 
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«Sakm bilmeyenlerin heveslerine uyma. Muhakkak ki onlar, Allah'a 
kar§l sana hi<; bir fayda veremezler.» Onlarm dostluklan birbirlerine 
hi<; bir fayda vermeyecektir. Onlar birbirlerinin hti.sramm ve helakini 
artlrmaktan ba§ka bir i§e yaramazlar. <<Dogrusu zalimler birbirlerinin 
velileridir, Allah da mti.ttakilerin velisidir.» Allah Teala mti.ttakileri ka
ranhklardan mlra, tagutlar da dostlan olduklan k8.firleri aydmllktan 
karanhklara <;Ikanp sti.rti.kler. «Bu (Kur'an); insanlar i<;in a<;1k belgeler, 
kesin olarak inanan bir kavim i<;in de hidayet ve rahmettir.» 

21 - Yoksa k6tiih1kleri kazananlar, oliimlerinde ve 
saghklannrla kendilerini iman edip salih amel i~leyen ·kim
seler ile bir tutacagimiZI m1 sandilar? Ne kotii hiikiim ve
riyorlar. 

22 -Allah, gokleri ve yeri hak ile yaratm1~tlr. Ta ki 
her nefis, zulme ugratilmaksizin kazanc1na gore kar~1hk 
gorsiin. 

23 - Gordiin mii o kimseyi ki; heva ve hevesini ken
disine tann edinmi~, bilgisi old\lgu halde Allah <?nu ~a~Irt
mi~, kulag1n1, kalbini miihiirlemi~ ve g()ziine perde koy
mu~tur? Allah;tan sonra onu kim hidayete eri~tirebilir? 
Hala dii~unmeyecek misiniz? 

Allah Teala, mti.'minlerle kMirlerin e§it olmayacaklanm haber veri
yor. Ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Cehenpemliklerle cennetlikler bir de
gildir. Kurtulu§a ermi§ kimseler cennetliklerdir.» (Ha§r, 20) buyrulur
ken burada da §byle buyurmaktad1r: «Yoksa kotti.liikleri kazananlar, (ve 
kotti.lti.k kazananlar) olti.mlerinde ve saghklarmda (dti.nya ve ahirette) 
kendilerini, iman edip salih amel i§leyen kimseler ile bir tutacagimlZl 
m1 sand1lar? Ne kotti. hti.kti.m-.ye_riyorlar.» Ahiret yurdunda ve bu dun-
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ya yu:rdunda iyilerle giinahkarlan e§it tutacagimizi ileri siirerek Bizim 
hakk1m1zda ve adaletimiz hakkmda ne- kotii hukiim veriyorlar. Hafiz 
Ebu Ya'la der ki: Bize Miiemmel ibn ihab'm ... Ebu Zerr (r.a.) den ri
vayetine gore o, §6yle demi§tir: Allah, dinini dart riikiin iizeriri.e bina 
etmi:;ltir. Kim onlan i§lemezse Allah Teala'ya giinahkar olarak kavu§ur. 
Ey Ebu · Zerr, onlar nelerdir? denildi de Ebu Zerr §6yle cevablad1: Al
lah'm helalini Allah i~,;in, , Allah'm haramm1 Allah i<;in, Allah 'In emrini 
yine Allah i<;in, Allah'm yasagm1 Allah i<;in kabul eder, bunlarda yal
mz Allah'a giivenilir. Ebu Kas1m (s.a.) buyurdu ki: Nas1l dikenden 
iiziim toplanmazsa aym §ekilde giinahkarlar da iyilerin makamlanna 
eri§emez. Bu kanaldan rivayetinde bu, garib bir hadistir. Muham
med ibn ishak'm «es-Sire)) adh kitabmda zikrettigine gqre, onlar Mek
ke'de Ka'be'nin temelinde bir ta§ bulmu§lar. Uzerin.de §6yle yaziyor
m~§: Ki:>tiiliikleri i§liyor ·da iyilik mi umuyorsunuz? Evet, dikenden 
iiziim topland1g1 gibi. Taberani'nin ~u'be kanahyla ... Mesruk'dan riva
yeti:he gore Temim ed-Dari gece ibadete kalkar ve sabaha kadar: «Yoksa 
kotiiliikleri kazananlar, oliimlerinde ve saghklarllida, kendilerini iman 

· edip salih amel i§leyen kimseler ile bir tutacag1miz1 m1 sandilar?>r aye
tini tekrarlarmi§. Bu sebepledir ki Allah Teala §6yle buyuruyor: «Ne 
kotii hiikiim veriyorlar. Allah gokleri ve yeri hak (adalet) ile yaratrm§
tlr. Ta ki her nefis zulme ,ugratllmaks1zm kazancma gore kar§Ihk gar
sun. Gordiin mii o ki:mseyi ki, heva ve hevesini kendisine tann edin
mi§ ... J> Sadece heva ve hevesine dam§Iyor. Nefsinin giizel gordiigii her 
§eyi yap1yor, <;irkin gordiigii her §eyi terkediydr. Bu ayet-i kerime, hii
siin ve kubuhun aklen bilinebilecegini ileri siiren Mu'tezile'ye kar§I de
lil getirilmektedir. Malik'den rivayet edildigine gore o, §6yle diyor : Bir 
kimse bir §eyi seviyorsa mutlaka ona tap1myor, demektir., 

«Bilgisi oldugu halde Allah onu §a§Irtmi§tlr.)) ayeti iki §ekilde an
la§ilabilir: Birincisi; Allah TeaJa onu:q sap1khga miistehal_{ oldugunu 
bildigi i<;in §a§Irtmi§, sapt1rm1§tlr. ikincisi; bilgi ula§tlktan ve aleyhine 
huccet konulduktan sonra Allah Teala onu §a§Irtlp saptlrrm§tir. Bu ih
timallerden ikincisi birinciyi gerektiriyorsa da, birincisi ikincisini ge- . 
rektirmemektedir. «Kulagmi, kalbini miihil.rlemi§ ve goziine per
de koymu§tur .)) Kendisine fayda saglayacak §eyi i§itmez. Kendisiyle 
hidayete erecegi bir §eyi anlamaz, kendisiyle aydmhga kavu§acagi bir 
hucceti gormez. «Allah'tan sonra onu kim hidayete eri§tirebilir? Hala 
dii§iinmeyecek misiniz?)) Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §6yle 
buyurur: «Kimi Allah saptmrsa; onu dogru yola gotiirecek yoktur. 0, 
bunlan ta§kmhklan i<;inde serseri bir halde b1rak1r.)) .(A'raf, 186) . 
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24- Hayat, ancak bu dunyada ya~ad1g1nnzcl1r. Olu
ruz ve ya~anz. Bizi ancak dehr helak eder, dediler. Oysa . 
onlann bu konuda bir bilgileri yoktur. Ba$ka degil, onlar 
sadece zarinediyorlar. 

25- Ayetlerimiz onlara a<;lk<;a okundugu zaman; 
dogru sozliiler iseniz, babalarlffilZl getirin bakahm, demek· . 
ten ba~ka bir huccetleri yoktur. 

26 -De ki: Allah diriltir sizi, sonra o~d:iirur, sonra hak· 
kmda hi'<; bir ~uphe buh.1nmayan o k1yamet gununde top
lar. Fakat insanlann pek <;ogu 'bilmezler. 

JJizi Ancak Dehr Helak Eder Diyenler 

Allah Teala burada dehri kafirlerle k1yameti inkar eden ve mad
deci kafirlere uyan arap 'mii§riklerinin sozlerini haber veriyor: «Hayat, . 
ancak bu diinyada ya§ad1gnmzd1r. Oliiriiz ve ya§anz, dediler.» Sadece 
bu diinya yurdu vard1r. Bir kavim oliirken, digerleri ya§amaktadlr. Al
lah'a donii§ ve k1yamet yoktur. K1yamet giiniinii inkar eden arap mii§
rikleri ile i9lerindeki ilahiyat91 filozofla..rm soyledikleri bunlard1r. On
lar, ilk yaratllmay1 ve Allah'a donii§ii inkar etmektedirler. Aym gorii§e 
zahib olan tenasiih nazariyesini ileri siiren rriateryelist filozoflar da 
bir yaratlcmm varllgm1 inkar etmekte ve her 36.000 senede her §eyin 
onceki haline donecegine inanmaktad1rlar. Onlar bunun sonsuza ka
dar tekrarlanaca~m zannetmektedirler. Boylece ak1l sahipleriyle tartl
§Ip inkar etmekte ve nakledilen sahih haberleri de yalanlamaktadirlar. 
Btl sebepledir ki onlar: «Bizi ancak dehr helak eder.» derken Allah Tea
la da' §Oyle buyurmaktad1r: «Oysa bu konuda onlarm bir bilgileri yok
tur. Ba§ka degil. Onlar sadece zannediyorlar (vehme kap1hp hayal pe
~inde kO§uyorlar) .» Buhari, Muslim, Ebu Davud ve Nesei'nin Siifyan 
ibn Uyeyne kanallyla ... Ebu Hiireyre (r.a.)den rivayetlerine gore Allah 
Rasulii (s.a.) '§oyle buyurmu§tilr: 
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Allah Teala buyurur ki: Ademoglu Bana eziyet veriyor; o dehre 
soviiyor ki dehr B~nim. Emir Benim ellerimdedir. Gecesini ve giindiizii
nii evirip gevirmekteyim. Ba§ka bir rivayette de §oyle buyurulmakta
dir: 

Dehr'e sovmeyin giinkii Dehr Allah'd1r. ibn Cerir hadisi gergek
ten garib ifadelerle zikredip der ki: Bize Ebu Kiireyb'in ... Ebu Hiireyre 
(r.a.)den, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore Allah Ra
sUlii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Cahiliye halk1: Bizi gece ve giindiiz he
lak eder. Bizi helak eden, oldiiren ve ya§atan ancak odur, derlerdi. Al
lah Teala ise kitabmda: ccHayat, ancak bu . diinyada ya§adigimlzdlr. 
Oliiriiz ve ya§anz. Bizi ancak dehr helak eder, dediler.» buyurur~ On
lar Dehr'e soviiyorlardL Allah Teala da buyurdu ki: Ademoglu Bana 
eziyyet veriyor, Dehr'e soviiyor, halbuki Dehr Benim, emir Benim el
lerimdedir. Gece ve giindiizii evirip gevirmekteyim. Hadisi ibn Ebu Ha
tim de Ahmed ibn Mansur kanahyla . .. · Ebu Hiireyre'den rivayet eder ki 
o, Allah Rasulii (s.a.)nii §oyle buyururken i§itmi§: Allah Teala buyur
du ki: Ademoglu Dehr'e soviiyor. Halbuki Dehr Benim, gece ve giindiiz 
Benim ellerimdedir. Hadisi Buhari ve Muslim ile Nesei, Ylinus ibn Zeyd 
kanahyla tahric etmi§lerdir. Muha:t;nmed ibn ishak'm Alit ibn Abdur
rahman kanahyla ... Ebu Hiireyre (r.a.)den riv9,yetine gore Allah Ra
slllii (s.a.) §byle buyurmu§tur: Allah Teala buyurur ki: Kulurridan borg 
istedim, Bana vermedi. Kulum Bana soviip: Ah felek, der. u.,lbuki Dehr 
Benim. 

~fl,fii, Ebu Ubeyde ve diger imamlar Allah Rasulii (s.a.)niin; 
Dehr'e sovmeyin, zira Allah Teala Dehr'in kendisidir. Kavlinin te'vilin
de §oyle diyorlar: Cahiliye doneminde araplarm ba§ma bir zorluk, bela 
veya musibet geldigi zaman: Ey ziyankar Dehr, derler ve bu i§leri 
Dehr'e isnad ederek ona soverlerdi. Halbuki bunlarm faili ancak Al
lah'tlr. Boylece onlar sariki Allah Teala'ya sovmti§ oluyorlardr. Zira 
ger~;ekte bunlarm faili O'dur. Bu sebepledir ki ,Dehr'e sovmek yasak
lanml§tlr. Zira onlarm kasdettikleri ve bu fiilleri isna . .d · ettikleri dehr 
ancak Allah'tlr. Bu hadisin yorumunda soylenenlerin en giizeli budur 
ve hadisten kasdedilen de buciur. En dogrusunu Allah bilir. Bu hadisin 
zahirine sanlarak Dehr'in, Allah'm Esma-i Hiisna'smdan oldugunu Heri 
siiren ibn Hazm: ve onun pe§inden giden zahiriler yamlml§lardlr. 
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«Ayetlerimiz onlara a<;lk<;a okundugu ~aman; (ger<;ek onlara be
yan edilip aleyhlerine delil getirildigi, bedenleri parampar<;a dag1ld1k
tan sonra Allah'm yeniden diriltmeye kadir oldugu soylendigi zaman) 
dogru sozliiler iseniz ( soyledikleriniz ger<;ek ise), babalanmlZl ( diril
tip) getirin bakahm, demekten ba§ka huccetleri yokturo De ki: (Mii§a
hade etmekte oldugunuz gibi) Allah diriltir sizi.>> Yokluktan varhga <;1-
kanro «Nas1l oluyor da Allah'1 inkar ediyorsunuz? Halbuki siz oliiler 
iken 0 diriltti. Sonra sizi oldiirecek, sonra tekrar diriltecektiro» (Baka-. 
ra, 28) Sizi ilk defa yaratmaya kadir olan evleviyyetle tekrar yaratmaya 
da kadirdiro <cilkin yaratlp sonra onu iade eden O'duron (Rum, 27) «Son
ra oldiiriir, sonra §iiphe gotiirmeyen o k1yamet giiniinde toplaron Sizi 
klyamet giinii toplayacaktlro Bu diinyada yeniden diriltmeyecektir ki 
dogru sozliiler iseniz babalanmlZl getirin bakahm, diyebilesinizo «Sizi 
toplanma giiniinde bir araya getirdigi giin; i§te o giin, kimin aldandlgl
mn ortaya <;1kacag1 giindiiron (Tegabiin, 9), «Bu, hangi giine ertelen
mi§ti? Hiikiim giiniine b1rak1lml§tlon (Miirselat, 12-13); «Biz o giinii, 
ancak belirli bir siireye kadar geciktiririzo» (Hu.d, 104) 0 «Sonra hakkm
da hi<; bir §iiphe bulunmayan o k1yamet giiniinde toplar. Fakat insan
lann pek <;ogu bilmezlero>> Bu sebeple Allah'a donii§ii inkar eder ve ce
sedlerin diriltilip kaldmh§lm uzak goriirler. «Dogrusu inkarc1lar bunu 
uzak goriiyorlaro Ama Biz onu yakm gormekteyizon (Mearic, 6-7) 0 On
Iar bunun vukuunu uzak goriirler, mii'minler ise bunu kolay ve yakm 
goriirlero 

27 - Goklerin ve yerin mulku Allah'1ndlro K1yametin 
kopacag1 gun; if}te o gun, batlla saplananlar husranda ka
hrlaro 

28 - Her ummeti diz ustu <;:okmuf} gorursuno Her urn
met kendi kitab1na <;:agnhro Bugun size yaptiklann1z1n 
karf}1hg1 verilecektiro 

29 - Bu kitab1m1z sizin aleyhinize hak ile konuf}uyoro 
~uphesiz Biz, yaptlklann1z1 bir bir kaydediyorduk. 

Tefsir, C : XIII; F . 453 



.7218 iBN KESIR ( Cliz: 25; Sure : 45 

Allah Teala, goklerin ve yerin maliki, dunya ve ahiretin her iki
sinde de yegane hakim oldugunu haber verip buyurur ki : «Kiyametin 
kopacag1 gun; i§te o gun; babla saplananlar (Allah'1 ink9x eden, Al
lah'm peygamberlerine indirmi§ oldugu apa<;1k ayetleri ve delilleri in
kar edenler) husranda kallrlar.n ibn Ebu Hatim der ki: Sufyan es-Sevri 
Medine'ye geldi ve el-Meafiri'nin insanlan gulduren baz1 §eyler konu§
tugunu i~itti. Ona: Ey ihtiyar, Allah'1n babla kap1lanlarm husranda 
kalacag1 gununun bulundugunu bilmedin mi? dedi. El-Meafiri bu soz
leri Allah'a kavu§tugu gune kadar asla unutmad1. Bu haberi ibn Ebu 
Hatim zikretmi§tir. · 

«Her ummeti (o gunun §iddet ve azametinden) diz ustii c;okmu§ go
rursun.» Cehennem getirildigi zaman oyle bir guriilder ki herkes o za- · 
man dizleri ustii c;oker. Hatta ibrahim el-Halil bile : Nefsim, nefsim, 
nefsim, bugun Senden sadece nefsimi isterim, der. isa bile: Bugun Sen
den sadece nefsimi isterim, beni dogurmu§ olan Meryem'i -bile istemem, 
diyecektir. Mucahid, Ka'b el-Ahbar ve Hasan el-Basri bu ayet-i kerime
yi: Her ummeti diz ustu c;okmu§ gorursun §eklinde a<;Iklarm§lardir. ik

·rime ise her ummetin kendi ko§esine c;ekilip se<;ilecegini, yoksa, 
dizleri uzere <;okmu§ olmayacagm1 soylemektedir ki, bu a<;Iklamalar
dan birincisi daha iyidir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Muhammed 
ibn Abdullah ibn Yezid'in . .. Abdullah ibn Babah'dan rivayetine gore 
Allah Rasulu (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Sanki ben sizi, cehennemin 
onunde yuksek yerlerde diz ustu <;okmu§ olarak goruyorum. ismail ibn 
Rafi' el-Medini'nin Muhammed ibn Ka'b'dan, onun da Ebu Hiireyre 
(r.a.)den merfu' olarak rivayet etmi§ oldugu Sur hadisinde §6yle deni
lir: insanlar se<;ilip aynlacak ve ummetler diz <;okecek. i§te Allah Te
ala'mn: «Her ummeti diz ustii <;okmu§ gorursun. Her ummet kendi 
kitabma c;agnllr.n buyurdugu durum budur. Bu a<;Iklama her iki a<;Ik
lamaYI da cern' etmektedir ve aralarmda bir z1dllk da yoktur. En dog- · 
rusunu Allah bilir. 

«Her ummet kendi kitabma <;agnllr.n ayetinde, amellerin yaz1ld1-
g1 kitab kasdedilmektedir. Bu ayet Allah Teala'nm: <<Kitab konuldu, 
peygamberler ve ~ahidler getirildi.n (Zumer, 69) kavli gibidir. Ve bu se
beple §oyle buyurmaktad1r: «Bugun size yapbklanmzm kar§1llg1 verne~ 

cektir. (Hayn ve §erri ile amellerinizin kar§1llgm1 goreceksiniz.) » Nita
kim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyurur: «0 gun 
insanogluna onde ve sonda yapbg1 ne varsa bildirilir. Ozurlerini saYIP 
dokse de insanoglu, arbk kendi kendinin §ahididir. ll (K1yame, 13-15) . 

«Bu kitabimiz sizin aleyhinize hak ile konu§uyor. ll Fazlallk ve nok
sanllk olmaks1zm btitiin amellerinizi kar§mizda haz1r ediyor. Allah Te
ala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyuruyor: «Kitab konuldugun
da, suc;lularm onda yaz1ll olandan korktuklanm gorursun. Vah bize, 
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yvah bize, bu kitab !las1l olmw~ da ~ii<;iik biiyiik bir §ey birakmaksi
n hepsini sayrni§, derler. <;iinkii biitiin i§lediklerini haz1r bulurlar. _ve 

Rabbm kimseye asla zulmetmez.» (Kehf, 49). «~iiphesiz Biz, yaptlklan
ruZI bir bir kaydediyor (hafaza · meleklerine amellerinizi aleyhinizde 
·azmalanm emrediyor)duk.» ibn Abbas ve bir ba§kasi der ki : Melekler 
ullarm amellerini yaz~;~.r, sonra onlan goge yiikseltir. Ameller divamn
a bulunan melekler her Kadir ge~esi Levh-i Mahfuz'dan kendilerine 
osterilenlerle ellerindeki yazd1klanm Allah'm ezelde -kullanm ya

ratmazdan once- yazrm§ olduklan ile kar§Ila§tinr ve ne bir harf fazla, 
ne de bir harf noksan olmad1gm1 goriirler. Sonra ibn Abbas : «~iiphesiz 
Biz, yaptlklanmz1 bir bir kaydediyorduk.» ayetini okumu§tur. 

~!~ >~\~ •-::_\\"' >~\1 ~ .L .... •,..... · • >./ .... • ,_(, o> ....... \t I~ t \/\~""\)/ \-:- :1\~(~ 
~~.)y~.t,..u~~Jj~J~.U~,._~\'.rf)~Lr)j Vlt 

I~IJ~~j~J:iliJ~·~~;;i\?~~%-~~~t . 
~ ....... ; ' > ....... '{,. ( ) • } / • ; ) ..J ' ............. .... 

l.b~~0j ~6,,s~~~:2J;~;J ~6~~~~-'S .... '~, 
\ 

~{ .·-:. / r- ,~ '6\: 0 -:: ~ ,\~ c .s \:.:::1\:' ®;; ~ ~· :--\f 
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30 - iman edip salih amel i~lemi~ olanlara., gelince; 

Rablan onlan rahmetine girdirir. Apac;ak kurtuhi~ i~te bu
dur. 

31 - Kiifredenlere gelince: Ayetlerimiz size okunmu$, 
siz de hiiyiikliik taslay1p miicrim bir kavim olmu~tunuz 

degil mi? 
32.- Allah'1n va' di haktlr ve k1yamet giinu haklunda 

hie; ~iiphe yo~tur, denildigi zaman; siz demi~tiniz ki: Klya
met nedir bilmiyoruz, ancak bir tak1m tahminlerde bulu-
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nuyoruz. Onun hakk1nda kesin bir bi1gi elde etmi~ degiliz. 
33- Onlara, yaptlklan i~lerin kotuhlkleri belli oldu ve 

alaya ald1klan ~eyler kendilerini ku~attl. 
34 -:- Denilir ki: Siz nas1l bugune kavu~acaginlzl unut

tuysaniz, Biz de sizi unuttuk. Bannag1n1z ate~tir, yardim
Cilanniz da yoktur. 

35 - Bunun boyle olmas1n1n sebebi; Allah'1n ayetleri
ni alaya alman1z ve dunya hayatln1n sizi aldatm1~ olmasi
dir. i~te 0 gun, oradan <;lkanlmayacaklar ve ozurleri de 
dinlenmeyecektir. · 

36 - Hamd; goklerin Rab b1,' yerin Rabb1 ve alemlerin 
Rabbi olan Allah'a mahsustur. 

37 - Goklerde de, yerde de buyukluk O'nundur. O'dur 
Aziz, Hakim. 

Allah Teala k1yamet gunu yaratlklan hakkmdaki htikmunu haber 
verip buyuruyor ki: « (Kalbleri ile) im§,n edip (organlan ile §eriata 
uygun, tertemiz ve) salih amel i§lemi§ olanlara gelince; Rablan onlan 
(cennete koyup) rahmetine girdirir.» Sahih bir hadiste belirtildigi tizere 
Allah Teala cennete: Sen, Benim rahmetimsin. Dilediklerime seninle 
rahmet ederim, buyurmu§tur. <<Apac;1k kurtulu§ i§te budur. Kufreden
lere gelince: Ayetlerimiz size okunmu§, siz de buytikltik taslay1p mucrim 
bir kavim olmu§tunuz degil mi?» Onlara bir azarlama olarak §Oyle deni
lecektir: Size Rahman'm ayetleri okunmu§ ve i§ittiginiz zaman onlara 
tabi olmaktan btiytiklenerek ytiz c;evirmi§, kalblerinizdeki yalanlamaya 
ilave olarak yaptlklanmzla mucrim bir kavim olmu§tunuz degil mi? 

Mti'minler size: <<Allah'm va'di haktlr ve k1ye,met gunu hakkmda 
hie; §tiphe yoktur, denildigi zaman; siz demi§tiniz ki: K1yamet nedir 
bilmiyoruz, ancak birtaklm tahminlerde bulunuyoruz. Onun hakkm
da kesin bir bilgi elde etmi§ degiliz.» Allah Teala da buyurur ki: «On
lara yaptlklan i§lerin kotultikleri (amellerin kar§lllgl alan azab) belli 
oldu ve alaya ald1klan §eyler (azab ve cezaland1rma) kendilerini ku§at
tl. Denilir ki: Siz nas1l bugune kavu§acagm1z1 unuttuysamz; (bu gunu 
dogrulamay1p haZ1rhk olarak ameller i§lemediyseniz) Biz de (size kar§l 
unutmu§ kimsenin muamelesi ile muamele edip) sizi (cehennem ate
§inde) unuttuk. Barmagm1z ate§tir, yard1mc1lanmz da yoktur.» Sahih 
bir hadiste belirtildigine gore Allah Teala, k1y8.met gtinu kullarmdan 
baz1sma §Oyle hitab edecektir: Seni c;ift yaratmad1m m1? (sanae§ yarat
madlm m1?), sana ikramda bulunmad1m m1, atlan ve develeri senin buy-
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ruguna vermedim mi? Seni) reis k1llp tebeamn ganimetlerinden dortte 
bir alman i~in izin vermedim mi? Kul: Evet Rabb1m, bunlan bana 
bah§ettin, ·diyecek de Rab TeaJa: Bana miilaki olacagm1 zanneder miy
din? buyurur, kul da; hay1r, der. Allah Teala: Senin Beni unuttugun 
gibi bugiin de Ben seni unutacag1m, buyurur. 

«Bunun boyle olmasmm sebebi; Allah'm ayetlerini alaya almamz ve 
diinya hayatmm sizi aldatrm§ olmas1d1r.>> Sizi bu §ekilde cezalandlrma
rmzm sebebi Allah'm sizin kar§Imza diktigi huccetlerini alaya almamz 
ve onlarla istihza etmenizdir. Bir de diinya hayatl sizi g,ldatti, siz sa
dece onda huzur buldunuz ve boylece hiisrana ugrayanlardan oldunuz. 
(( l§te o giin, ate§ten ~lkanlmayacaklar ve oziirleri de dinienmeye
cektir.>> Aksine hesaps1z ve, ozursiiz (oziir beyan etmeye rna
hal kalmaks1zm) azab olunacaklard1r. Nitekim mii'minlerden bir 
grup da azabs1z ve hesaps1z olarak cennete gireceklerdir. Allah Teala 
mii'minler ve kafirler hakkmdaki hiikmiinii beyan ettikten sonra §6yle 
buyurur: ((Hamd; goklerin Rabb1, yerin Rabb1 (goklerin ve yerin, on
larda blanlann maliki) ve alemlerin Rabb1 olan Allah'a mahsustur. Gok
lerde de, yerde de biiyiikliik O'nundur .>> Miicahid ayetteki kibriyay1 sal
tanatla izah eder. Yani Allah Teala Azim'dir, temcid olunmaya lay1k 
oland1r. Her §ey O'nun katmda O'na boyun egmi§ ve Zatma muhta~t1r . 

Sahih bir hadiste belirtildigi iizere Allah Teala §6yle buyurur: Azamet 
Benim gomlegim, kibriya Benim kaftammd1r. Bu ikisinden hangi
sinde kim Benimle c;eki§irse onu ate§ime ·koyanm. Hadisi Muslim, A'
me§ kanallyla ... Ebu Hiireyre ve Ebu Said'den, op.lar da Allah Rasulii 
(s.a.)nden yukardakine benzer §ekilde rivayet etmi§tir. << O'dur (galib 
gelinemeyen ve kar§l durulamayan) Aziz, (sozlerinde, fiillerinde, ka
nun koymasmda ve kaderinde) Hakim.n Yiicedir, Mukaddestir, O'ndan 
ba§ka ilah yoktur.-

CASiYE SURESiNiN SONU 



AHKAF SURESi 



AHKAF SURESt 

(Mekke'de mizil olmu§tur.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Ha, Mim 
2 ~ Kitab'1n indirilmesi; Aziz, Hakim Allah'tand1r. 
3 -- Biz gokTeri, yeri ve ikisinin aras1nda bulunanlan 

ancak hak uzere ve belirli bir sure ic;in yaratt1k. Kufreden
ler ise korkutulduklan $eylerden yuz c;evirmektedirler. 

4 - De ki: Allah'tan ba$ka taptlginiz $eyleri gordunuz 
mu? Yeryuzunde ne yaratm1$lard1r gosteriniz bana? Yok-
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sa onlann . ortakllklan goklerde midir? Eger dogru soy le
yenlerden iseniz, size indirilmi~ bir kitab veya size intikal 
etmi~ bir bilgi kallntls1 varsa, getirin bana. 

5 - Allah'1 b1rakip da k1yamet gunune kadar cevab ve
remeyecek ~eylere dua edenden daha saplk kimdir. Halbu
ki bunlar, onlann dualanndan habersizdirler. 

6- insanlar ha~rolunduklan zaman bunlar, onlara 
du~man kesilirler. Ve onlann ibadetlerini inkar ederler. 

Kih1b'm indirili~i 

Allah Teala kulu ve el<;isi Muhammed -Allah'm sal9_t ve selam1 .. 
din gti.nti.ne kadar onun ti.zerine olsun- e kit8_bl indirdigini haber ve-
rip Zatm1 egilip bti.kti.lemeyen ve yenilemeyen izzetle, soz ve fiillerinde 
hikmetle niteler, sonra da §Oyle buyurur: «Biz gokleti, Y~"'"; ve ikisinin 
arasmda bulunanlan (bo§ yere ve batll olarak degil) ancak hak ti.zere 
ve belirli bir sure i<;in yarattlk.>> Eksilmeyecek ve noksanla§mayacak 
belirli bir sti.reye kadar kalmak ti.zere yarattlk. ccKti.ft~denler ise korku
tulduklan §eylerden yti.z <;evirmektedirler.» Ba§larma gelecek §eyler hak
kmda eglenedurmaktadirlar. Onlara kitab indirilmi§, rasul gonderilmi§ 
ama onlar bti.tti.n bunlardan yti.z <;evirmi§ durumdad1rlar. Ama bunun 
aklbetini yakmda bileceklerdir. Allah'a §irk kO§Up O'nunla beraber ba§
ka §eylere tapman §U mti.§riklere de ki: ccAllah'tan ba§ka taptlg1mz §ey
leri gordti.nti.z mii? Yeryti.zti.nde ne yaratnn§lardir? (Yeryti.zti.nde ba§h ba
·§lna yaratmi§ olduklan bir yer) gosterin bana. Yoksa onlarm ortakhklan 
goklerde midir?» Onlarm ne goklerde, ne de yerde ortakhklan yoktur. 
Bir k1tmire bile sahib degillerdir. Hti.kti.mranhk ve tasarruf, bti.tti.nti.yle 
Allah'md1r. Nas1l oluyQr da O'nunla beraber bir ba§kasma tapm1p O'na 
§irk ko§uyorsunuz? Sizi buna gotti.ren, sizi buna <;ag1ran nedir? Size 
bunlan Allah m1 emretti?· Yoksa kendiliginizden uydurdugunuz bir §ey 
midir? ccEger dogru soyleyenlerden iseniz, size (bu putlara tapmmamz1 
emreden, Allah'm kitablarmdan peygamberlere) indirilmi§ bir kitab ve
ya size intikal etmi§ bir bilgi kalmt1s1 (girmi§ oldugunuz bu yolun 
dogruluguna delalet eden apa<;1k bir delil) varsa, getirin bana.» Elbette 
sizin buna dair ne nakli ne de akli hi<; bir deliliniz yoktur. ccVeya size 
intikal etmi§ bir bilgi kaJmtls1 varsa ... » k1sm1m diger baz1lan: Sizden 
oncekilerden birisinden naklen ald1g1mz sah,ih bir ilim varsa ... anlami
na gelecek §ekilde okumu§lardlr. Nitekim Mti.cahid bi.uay1: Veya bir Him 
nakleden kimse varsa, getirin bana. . . §eklinde a<;Iklar. imam Ahmed'in 
Yahya kanallyla ... ibn Abbas'tan - Ravi Sti.fyan hadisin Hz. Peygam-
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ber (s.a .) den nakledildigini soyler- rivayetine gore; o, ((intikal etmi§ 
bir bilgi kalmtlsl»m yaz1 ile a<;1klar. Ebu Bekr ibn Ayya§ bunu; ilimden 
bir kalmtl ile tefsir ederken Hasan el-Basri de; <;1kanp ayaklandirabi
lecegi eski bir kalmtl ile tefsir etmi§tir. ibn Abbas, Miicahid ve Ebu 
Bekr ibn Ayya§ da buraYl yaz1 ile tefsir etmi§lerdir. Katade ise bunun 
ozel bir bilgi oldugunu soyler. Biitiin bunlar birbirine yakm a<;Iklama
lar olup aslmda bizim soyledigimize donmektedir. ibn Cerir -Allah ona 
rahmet eyleyip ikramda bulunsun ve ak1betini giizel k1lsm- de bu a<;Ik
lamaYl terc'ih etmektedir. 

((Allah'! b1rak1p da k1yamet giiniine kadar cevab veremeyecek §ey
lere dua edenden daha sap1k kimdir. Halbuki bunlar, onlar1,n dualarm
dan habersizdirler. Putlara dua eden, cans1z bir ta§ ve sag1r, dilsiz ol
dugu i<;in yakalaYlp tutamayan, gormeyen, i§itmeyen ve kendisine soy
lenenlerden gafil, k1yamet giiniine kadar gii<; yetiremeyecegi §eyleri 
putlardan isteyenden daha sap1k hi<; kimse yoktur. 

Allah Teala'nm: ((insanlar ho§rolunduklan zaman bunlar, onlara 
dii§man kesilirler. Ve onlarm ibadetlerini inkar ederler.» kavli, §U ayet-i 
kerime gibidir: ((Onlar, kendilerine gii<; kazand1rsm diye Allah'1 blraka
rak ilahlar edindiler. HaY1r, onlar (putlar) kendilerinin ibadetlerini in
kar edecekler ve aleyhlerine doneceklerdir.» (Meryem, 81-82). Onlar, en 
muhta<; olduklan bir zamanda kendilerine ihanet edeceklerdir. Hz. 
ibrahini Halil de §0yle demi§ti: ((Diinya hayatmda Allah'1 b1rak1p ara
mzda putlan dostluk vesilesi k1ldm1z. Sonra da k1yamet gununde bir
birinize kiifreder ve kar§Illkll lanet okursunuz. Varacagm1z yer ate§
tir. Sizin yardimc1lanmz da yoktur.» (Ankebut, 25). 
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gelecek hie; bir !]eye sizin giiciiniiz yetmez. 0, yaptlg1n1z 
ta!]kinhklan c;ok daha iyi bilir. Benimle sizin aran1zda !]a
hid olarak Allah yeter. 0, Gafur'dur, Rahim'dir. 

9 - De ki: Ben, peygamberlerden bir ilk degilim. Barra 
ve size ne yapilacagini da bilmem. Ben sadece bana vahy
olunana uyanm. Ve ben, ancak apac;1k bir uyanc1y1m. 

Allah TeaJa burada mii§riklerin kiifiir ve inadlanm haber veri
yor. Allah'm ayetleri onlara a<;;Ik<;;a okundugu zaman derler ki: «Bu, 
apa<;;Ik bir biiyiidiir.» Onlar yalan soylemi§, iftira atmi§, sap1tm1§ ve 
kafir olmu§lardir. «Yoksa: (Muhammed) onu kendiliginden uydurdu 
mu diyorlar? De ki: Eger onu ben uydurmu§sam, Allah tarafmdan ba
na gelecek hi<; bir §eye sizin giiciiniiz yetmez.» ~ayet Allah'a kar§I yalan 
soylemi§ ve 0, beni peygamber olarak gondermemi§ken, beni peygam
ber olarak gonderdigini iddia ediyorsam beni oyle §iddetli bir azaba du
c;:ar k1lar ki ne siz, ne de (sizden ba§ka yeryiizii halkmdan) hie;: kimse bu 
azabdan beni kurtarmaya gii<;; yetiremez. Bu, Allah TeiUa'nm §U ka
villeri gibidir : '«De ki: Dogrusu beni kimse Allah'a kar§I savunamaz ve 
ben O'ndan ba§ka bir s1gmak bulamam. Benim yapt1g1m yalmz Allah ka
tmdan olam, O'nun gonderdiklerini tebligdir. (Cinn, 22, 23), «Eger, Bize 
kar§I, baz1 sozler katmi§ olsayd1, Biz onu kuvvetle yakalardik, sonra 
onun §ah damanm kopanrd1k. Hi<; biriniz de onu koruyamazdm1z.» 
(Hakka, 44-47). Bu sebepledir ki burada da: «De ki : Eger onu ben uy
durmu§sam, Allah tarafmdan bana gelecek hi<; bir §eye sizin giiciiniiz 
yetmez. 0, yaptlgm1z ta§kmllklan c;:ok daha iyi bilir. Benimle sizin ara
mzda §ahid olarak Allah y~ter . >> buyurur ki; bu, onlar ic;:in bir tehdid 
ve §iddetli bir korkutmadir. 

«0 Gafur'dur, Rahimdir.» ayeti, onlan tevbeye ve Allah'a donmeye 
te§viktir. Yani biitiin bunlara ragmen Allah'a doniip O'na tevbe ettigi
niz takdirde sizin tevbenizi kabul buyurur, sizi affedip bagi§lar ve size 
merhamet eder. Bu ayet-i kerime Allah Teala'nm Furkart suresindeki §U 
kavli gibidir : <eVe dediler ki : bncekilerin masalland1r. Ba§kalarma 
yazdmp sabah ak§am kendisine okunmaktadir. De ki: Onu (Kur'an'I) 
goklerin ve yerin s1rnm bilen indirmi§tir. ~iiphesiz ki 0, GafUr ve Ra
him oland1r.n (Fu!k8,n, 5-6) . 

ceDe ki : Ben, peygamberlerden bir ilk degilim. n Ben, aleme gelen ilk 
peygamber degilim. Benden once d~ peygamberler gelmi§tir. Ben; ben
zeri olmayan bir i§ iizere degilim ki beni garip kar§Ilayip size peygam
ber olarak gonderilmemi uzak goresiniz. ~iiphesiz Allah TeaJa, ben
den once biitiin peygamberleri iimmetlerine gondermi§tir. ibn Abbas, 
Miicahid ve Katade, ceDe ki : Ben peygamberlerden bir ilk degilim.n aye-
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tini: Ben, ilk peygamber degilim, §eklinde a<;1klam1§lard1r. ibn Cerir 
ve ibn Ebu Hatim bundan ba§ka bir tefsir nakletmemektedir. 

«Bana ve size ne yap1lacagm1 da bilmem.» ayeti hakkmda Ali ibn 
Ebu Talha, ibn Abas'tan rivayetle §Oyle der : Bu ayet-i kerime'den san
ra «Ta ki Allah, senin ge<;mi§ ve gelecek gti.nahm1 bagl§lasm.» (Fetih, 2) 
ayeti nazil aldu. ikrime, Hasan ve Katade de bu ayet-i kerime'nin «Ta 
ki Allah, senin ge<;mi§ ve gelecek gti.nahm1 bagl§lasm.n 9,yeti ile men
suh aldugunu soylemi§lerdir. Bu ayet-i kerime nazil aldugu zaman mus
lti.manlardan birisi : Allah Teala senin hakkmda ne yapacagm1 beyan 
buyurdu ey Allah'm el<;isi. Bize ne yapacak? diye sardu da Allah Teala: 
«Ta ki mti.'min erkeklerle mti.'min kadmlan; cennete kaysun.n (Fetih, 
5) ayetini indirdi. Sahih bir hadiste sa bit aldugu ti.zere . «T9, ki Allah, 
senin ge<;mi§ ve gelecek gunah1m bagl§lasm.» 9,yeti nazil aldugunda 
mti.'minler: Ey Allah'm el<;isi, sana mubarek alsun. Bize ne var? dedi
ler de, Allah Teala bu ayet-i kerime'yi indirdi. Dahhak, «Bana ve size 
ne yap1lacagm1 da bilmem.n ayetini §Oyle a<;1klar: Bundan sanra ne ile 
emralunacag1m1 ve bana neyin yasaklanacagm1 bilmem. Ebu Bekr el
Hti.zeli'nin Hasan el-Basri'den rivayetine gore; a, «Bana ve size ne ya
pllacagml da bilmem.n ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Ahirette Hz. 
Peygamberin cennette aldugu kesin alarak bilinmektedir. Ancak Allah 
Rasulu §Oyle demek istemi§tir: Dti.nyada bana ve size ne yap1lacagm1 
bilmem: Benden onceki peygamberlerin ti.lkelerinden <;1kanld1g1 gibi 
<;lkanlacak mlylm, benden onceki peygamberlerin oldti.rti.ldti.gu gibi ol
durti.lecek miyim? Siz yere mi batlnlacaksm1z yaksa ba§lmza ta§ m1 ya
gacak bilmiyarum. ibn Cerir'in de dayanm1§ aldugu gorti.§ budur ve ba§
kasl da zaten caiz degildir. Allah Rasulti. (s.a.)ne yara§an da §tiphesiz 
budur. Ahirete nisbetle anun ve ana tabi alanlann cennete gitmeleri 
kesindir. Dti.nyada ise ~endisinin ve Kurey§ mti.§riklerinin i§lerinin akl
betinin ne alacagm1 elbette bilmemektedir. Kurey§ mti.§rikleri ana 
iman m1 edecekler; yaksa kufredip azabland1racak ve kti.fti.rleri sebe
biyle kokleri mi kazmacak? 

imam Ahmed der ki : Bize Ya'kub'un ... Ummu Ala-Ansar hamm
lanndan alup Allah Rasulti. (s.a .) biat etmi§ti- dan rivayetine gore 
a, §Oyle anlatlyar : Mekke'den Medine'ye hicret eden muslumanlarm an
sar'dan kimlerin evlerinde kalacaklan hususunda ans{j.r kur'a <;eki§
tiginde bizim hissemize Osman ibn Maz'un dti.§mti.§tti.. Osm9,n bizim ya
mmtzda hasta.landl ve anu tedavi etmeye <;ah§tlk. Sanunda vefat edince 
anu elbiselerine sard1k. Allah Rasulti. (s.a.) yamm1za girdi. Ben: Ey 
Ebu Said, Allah'm rahmeti senin uzerine alsun. ~ehadetim adur ki §ti.p
hesiz Allah sana ikram etmi§tir, dedim. Allah Rasulu (s.a.): Allah'm 
ana ikram ettigini nereden biliyarsun? diye sardu. Ben; Anam babam 
sana feda alsun, bilmiyarum, dedim. Allah Rasulu (s.a .) : ~uphesiz Rab-
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buidan ona yakin gelmi§ti ve muhakkak ben, onun i<;in hay1r umanm. 
Allah'a yemin olsun ki, el<;isi oldugum halde Allah'm bana ne yapa
cagml bilmiyorum, buyurdu. Ben: Allah'a yemin olsun ki bundan sonra 
hi<; kimseyi asla tezkiye etmeyecegim, dedim ve bu beni son derece 
iizdii. Uyudugumda Osman i<;in akan bir kaynak gordiim, Allah Rasu
lii (s.a.)ne gelip bunu haber verdim de, Allah Rasulii (s.a.): Bu onun 
amelidir, buyurdu. Bu hadisi sadece Buhari tahric etmi§ olup Miislini 
tahric etmemi§tir. Buhari'nin rivayet ettigi hadisin lafz1 §Oyledir: Ben 
Allah'm el<;isi oldugum halde ona ne yapacagm1 bilmiyorum. Ummii 
Alft~nm: Bu beni son derece i.izdii, ifadesine bak1hrsa, Buhari'nin lafzl
mn mahfuz olana daha <;ok benzedigi gi::iriiliir. Bu ve benzeri haberlerin 
delaletine dayanarak belirli bir kimsenin cennete girecegini kesin ola
rak si::iylemek miimkiin degildir. Ancak ~ari'in (Allah ve Rasulii'niin) 
isim vererek belirttikleri miistesnad1r. A§ere-i Miibe§§ere, ibn Selam, 
Gumeysa, Bilal, Sij.raka, Cabir'in babas1 Abdullah ibn Amr ibn Haram, 
Bi'ri Maune'de §ehid edilen yetmi§ kurra, Zeyd ibn Harise, Ca'fer, ibn 
Revaha ve bunlar gibi. 

((Ben sadece bana vahyolunana uyanm.» Ben, sadece Allah'm ba
na indirmi§ oldugu vahye tabi olurum. ((Ve ben, ancak apa<;1k bir uya
nclylm.» Benim durumum ak1l sahibleri katmda apa<;Iktl'r . 

10 - De ki: $ayet Allah katlndan ise ve siz de onu in· 
kar etmi~seniz, israilogullanndan birisi de bunun boyle 
olduguna dair ~ehadet edip inandlgl halde siz yine de bu-. . . 
yiikliik taslami~san1z, zulmetmi~ olmaz m1s1nlz? Muha;k-
kak ki Allah, zalimler giiruhunu hidayete erdirmez. 

11 ----,. 0 kufredenler, inananlar iQin: Bu i$, bir hay1r ol· 
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say&; onlar bunda bizi gec;emezlerdi, dediler. Onlar bu
nunla hidayete ermediklerinden bu, eski bir uydurmad1r, 
diyeceklerdir. 

12- Ondan once de rehber ve rahmet olarak Musa'
run kitab1 var. Bu ise zulmedenleri uyarmak ve ihsan eden
lere mujde olmak uzere arabc;a bir dille dogrulayici bir ki
tabdir. 

13 - Muhakkak ki; Rabb1m1z Allah't1r, deyip de sonra 
dosdogru · istikamette gidenlere korku yoktur. Ve onlar 
iizulecek de degillerdir. · 

14 - i~te onlar, cennet ehlidirler. i~lediklerine kar~1llk 
olarak orada temelli kalacaklard1r. 

Dosdogru istikamet 

Allah TeaHl. buyurur ki: Ey Muhammed, §U Kur'an'1 inkar eden 
mii§riklere soyle: ~a yet 0, Allah katmdan ise ve siz de onu inkar et
rni§seniz; size teblig etmem i<;in Allah'm pana indirmi§ oldugu ve be
nim size getirdigim §U kitab1 siz inki'l.r edip yalanlaml§samz, israil·· 
ogullarmdan birisi de bu.hun boyle olduguna dair §ehfl . .det edip inandl
gl, benden onceki peygamberlere indirilmi§ kitablar bunun dogrulu
guna ve s1hhatma §ehadet ettigi, miijdeledigi ve bu Kur'an'm haber 
verdigi gibi haberler verdigi halde siz yine de biiyiikliik taslaml§Samz, 
israilogullarmdan bunun dogrulugima §ehadet . eden birisi onun haki
katml bildigi i<;in inand1g1 halde siz biiyiikliik taslayarak ana tabi ol
maktan yiiz <;evirmi§seniz, Allah'm size ne yapacagm1 samyorsunuz? 
Mesruk, «israilogullarmdan birisi de bunun boyle olduguna dair §eha
det edip inand1g1 halde . .. » k1smm1 §Oyle a<;1klar: Bu §9 . .hid, kendi pey
gamberine ve kitabma inanml§, siz ise kendi peygamberinizi ve kita
blm · inkar etmi§seniz; §iiphesiz ki Allah, zi.Himler giiruhunu hidayete 
erdirmez. 

Ayet-i kerime'de ge<;en §ahid kelimesi, cins ismi olup Abdullah 
ibn Selam ve ba§kalan hakkmda umumidir. Bu ayet-i kerime, .Mekke' 
de ve Abdullah ibn Selam'm miisliiman olmasmdan once nazil olmu§
tur . Ve Allah Teala'mn §U kavilleri gibidir: <(Onlara Kur'an okundugu 
zaman derler ki: Ona inand1k, dogrusu .a Rabb1nnzdan gelen ger<;ektir. 
~iiphesiz biz, daha onceden de miisliiman olmu§ kimseleriz.» (Kasas, 
53), «Muhakkak ki ondan once kendilerine bilgi, verilenlere, o okun
dugu zaman, yiizleri iistii secdeye kapamrlar ve derler ki, tenzih ede-
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riz Rabbimizl. Rabb1m1zm va'di §iiphesiz yerine gelmi§ olacaktlr,n (is
ra, 107, 108). Mesruk ve ~a'bi, bu ayet-i kerime'de zikredilen §ahidin 
Abdullah ibn Selam olmad1gm1 soylerler. Zira ayet Mekke'de nazil ol
mu§tur. Abdullah ibn Selam'm islam'a girmesi ise Medine'dedir. Bu 
ac;Iklamayi ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim, Mesruk ve ~a'bi'den naklet
mektedirler. ibn Cerir bu ac;Iklamayi tercih etmi§tir. Malik'in Ebu Nadr 
kanahyla Amir ibn Sa'd'm babasmdan rivayetine gore; o, §oyle de
mi§tir: Allah Rasulii (s.a.)niin, Abdullah ibn Selamdan ba§ka yeryii
ziinde yiiriiyen hie; kimse ic;in: Bu, cennetliklerdendir, buyurdugunu 
i§itmedim, onun hakkmda «israilogullarindan birisi de bunun boyle 
olduguna dair §ehadet etmi§tir.» ayeti nazil oldu. Buhari, Muslim ve 
Nesei hadisi Malik kanahyla rivayet etmi§lerdir. ibn Abbas, Miicahid, 
Dahhak, Katade, ikrime, Yusuf ibn Abdullah ibn Selam, HilaJ ibn Ye
sat, Siiddi, Sevri, Malik ibn Enes ve ibn Zeyd de ayet-i kerime'de zik
redilen §ahidin, Abdullah ibn Selam oldugunu soylemi§lerdir. 

«0 kiifredenler, (Kur'an'a) inananlar ic;in: Bu i§, bir hay1r olsayd1; 
onlar bunda bizi gec;emezlerdi, dediler.n Bu sozleri ile onlar Bilal, Am
mar, Suheyb, Habbab ve benzerleri, akranlan olan cariye, kole ve za
yif gorillen kimseleri kasdetmektedirler. Onlar kendilerinin Allah ka
tmda degerli olduklarma inanmaktaydilar ki bundan hata etmi§ ve 
ac;Ik<;a yamlmi§lardir. Nitekim Allah Teab1 ba§ka bir ayet-i kerime'de 
§Oyle buyurur: «Biz boylece onlann bit k1Sm1m bir k1srmyla denedi~ 
ki; aram1zdan Allah bunlara m1 lutfetti? desinler.iJ (En'am, 53) Yani 
orilar bu kimselerin kendilerinden once nas1l olup ta hidayete erdikleri
ne §a§maktaydllar. Bu sebepledir ki: «Bu i§ bir hayu olsayd1; onlar 
bunda bizi gec;emezlerdi.n demi§lerdi. Ehl-i Siin_net ve'l-Cemaat, Saha
be'den rivayetle sabit olm:ayan her i§ ve soz ic;in bid'at ta'birini kul
lamrlar. Zira bid'at sayd1klan bu soz ve fUl bir hay1r olsayd1, onlar 
mutlaka bizden once bunu yaparlard1. <;iinkil onlar, hay1r hasletlerin
den hie; birini terketnieksizin hemen ona ko§IDU§ ve uygulami§lardl. 

(Kur'an'la) hidayete ermediklerinden; «bu, eski bir uydurmad1r 
(oncekilerden nakledilmektedir), diyecekler (ve Kur'~.n ile Kur'an eh
lini kiic;iik gorecekler)dir.n Bu; Allah Rasulii (s.a.)niin: Bobiirlenerek 
hakkt kabul etmemek ve insanlan hor gormektir, buyurdugu kibir
dir. · 

«Ondan once de rehber ve rahmet olarak Musa'mn kitab1 (Tevrat) 
var. Bu (Kur'an) ise zulmedenleri (kafirleri) uyarmak ve ihsan edenlere 
(mii'minlere) miijde olmak uzere (apac;1k ve fasih) arabc;a bir dille (in
dirilmi§ kendinden onceki kitablan) dogrulay1c1 bir kitabd1r.n 

«Muhakkak ki; Rabb1m1z Allah'tlr, deyip de sonra dosdogru isti
kamette gidenlere korku yoktur.J> 9.yet-i kerime'sinin tefstri daha once 
Fussilet suresinde (ayet 30) gec;mi§ti. i§te onlara, gelecekleri hakkmda 
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korku yoktur ve onlar geride b1raktlklarma i.iziilecek de degillerdir. 
«i§te onlar cermet ehlidirler. i§lediklerine kar§lllk olarak orada temelli 
kalacaklardlr.)) Ameller rahmete nail olmalarma ve rahmete gark ol
malarma bir se beptir. 

15 -Biz insana; anne ve babas1na ihsan etmesini tav
siye ettik Annesi onu zahmetle ta1?1d1 ve zahmetle dogur
du. Ta1?1nmas1 ve sutten kesilmesi otuz ayd1r. Nihayet er
ginlik c;:ag1na ula1?Inca ve kirk ya1?1na vannca der ki: Rab
bim ban a; ana -ba bam a verdigin nimete 1?iik.retmemi ve se
nin ho1?nlid olacag1n salih amel i1?lememi ilham et. Bana 
verdigin gibi so yuma da salah .ver. Dogrusu ben, Sana don
diirp.. Ve gerc;:ekten ben, muslumanlardanim. . 

16 - i1?te bunlar cennetliklerdendirler. Y aptiklann1n 
en iyisini kabul edecegimiz ve kotuluklerinden vazgec;:ece
gimiz kimselerdir. Bu; onlara va'dolurian dosdogru bir 
vaaddir. 

Annenin <;ektigi Zahmetler 

Allah Teala, birinci ayet-i kerime'de Allah'1 birlemeyi, ibadeti ye
gane O'na tahsis etmeyi ve O'na giden dosdogru yola girmeyi zikrettik
ten sonra pe§inden ana babaya iyi davranmay1 zikreder. Nitekim Kur'
an-1 Kerim'deki birc;ok ayette tevhid . ve ibadeti Allah'a tahsisle ana ba
baya vasiyyet birlikte zikredilmektedir. ((Rabbm buyurmu§tur ki: Ken
disinden ba§kasma ibadet etmeyesiniz, ana ve babaya iyi davranasm1z.)) 
(isra, 23), llBana ve ana-babana §i.ikret. Doni.i§ ancak Banad1r. )) (Lok-

Tefsir, C : XIII; F 454 
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man, 14) Ve daha birc;ok ayet-i kerime'de boyledir. Burada ise §6yle 
buyruluyor: «Biz insana; anne ve babasma ihsan etmesini (ikisine ihsan 
ve §efkatle) tavsiye ~ttik. Ebu Davud et-Tayalisi'niri ~u'be kanahyla ... 
Sa'd'dan rivayetine gore; o, §6yle anlatlyor: Ummii Sa'd, oglu Sa'd'a: 
Allah, ana babaya itaati emretmi§ degil midir? Sen Allah'1 inkar edin-

. ceye kadar hie; bir . §ey yemeyecek ve hie; bir §ey ic;meyecegim demi§, 
yeme ic;meyi b1rakm1§tl. 0 kadar ki sonunda agzm1 bir degnek ile ac;1p 
zorla yiyecek koymaya ba§lad1lar. Bunun iizerine «Biz insana; anne ve 
babasma ihsan etmesini tavsiye ettik.» ayeti nazil oldu. Muslim ve ibn 
Mace dl§mda Siinen sahipleri hadisi ~u'be k!'mahyla ve onun isnad1yla 

. bundan daha uzun bir §ekilde rivayet etmi§lerdir. 
«Annesi onu zahmetle ta§ldl.» Hamilelik s1rasmda onun yiiziinden 

me§akkat ve yorgunluklara; hamilelerin ba§ma gelen yorgunluk ve 
zahmetlerden a§erme, bay1lma, ag1rhk, iiziintii ve ba§ka s1kmtllara 
katlandl. «Ve zahmetle dogurdu.» Dogum sanc1s1 ve §iddetinin zorlugu
na da katlandL <<Ta§mmasl ve siitten kesilmesi otuz ayd1r.» Hz. Ali 
(r.a) bu ayet-i kerime'yi Lokman suresindeki «Siitten aynlmas1 da iki 
y1l siirmii§tiir.» (Lokman, 14) ayeti ve «Anneler c;ocuklanm tam iki y1l 
emzirirler. Bu, emzirmeyi tamamlamak isteyen ic;indir.» (Bakara, 233) 
ayeti ile birlikte miitalaa ederek hamilelik siiresinin en az alt1 ay ol
duguna delil getirmi§tir. Hz. Ali'nin bu ictihad1, sahih ve kuvvetli bir 
istinbattlr. Hz, Osman ile Sahabe'den bir cemaat da Hz. Ali'nin bu go
rii§iine muvfl.fakat etmi§ierdir. Muhammed ibn ishak ibn Yessar'm ... 
Ba'ce ibn Abdullah el-Ciiheni'den rivayetinde o, §6yle anlat1yor: Bizden 
Osman'a gelip: «Ne yap1yorsun? diye sordu. Hz. Osmfm: Alti aym so
nunda ana bir c;ocuk dogurdu. Kocas1 Hz. Osman'a gidip durumu an
lath da Hz. Osman kadma gelmesi ic;in haber gonderdi. Kadm elbisele
rini giymek ic;in kalkt1gmda k1z karde§i aglami§tl. Kadm: Seni aglatan 
nedir? Bu olamn dl§mda Ailah'm yaratlklanndan hie; kimsenin duru
mu bana kan§Ik gelmemi§ti. Elbette Allah Teala benim hakk1mda di
ledigi hiikmii verecektir, dedi. Kadm Hz. Osman'a getirilince onun 
recmedilerek oldiiriilmesini emretti. Bu haber Hz. Ali'ye ula§mca Hz. 
Osman'a gelip: Ne yap1yorsun? diye sordu. Hz. Osmfm: Alt1 aym so
nunda dogurmu§, hie; bu olur mu? dedi. Hz. Ali ana: Kur'an okumuyor 
musun? diye sordu. Hz. Osman'm; evet okuyorum, cevab1 iizerine Hz. 
Ali: Allah Teala'nm: «Ta§mmasi ve siitten kesilmesi otuz ayd1r.» ve : 
«Anneler c;ocuklanm tam iki y1l emzirirler.» buyurdugunu i§itmedin 
mi? Bu iki seneden sonra sadece altl ay kald1gm1 gormiiyor musun? de
di. Hz. Osman: Vallahi bunu anlamami§tlm, kadm1 hemen bana geti
rin, dedi. Ama kadmm i§i c;oktan bitirilmi§ti. Ravi Ba'ce der ki: Al
lah'a yemin ederim ki bir karga bir kargaya, bir yumurta bir yumur
taya bu c;ocugun babasma benzediginden daha c;ok benzemez. Babas1 
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~ocugu garunce: Bu aglumdur, Allah'a yemin alsun ki bunda hie; §Up
he etmiyarum, demi§ti. Allah Teala ana oyle. bir yara verdi ki, olunceye 
kadar bedenini yeyip bitirdi. Hadisi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. Biz 
hadisi daha once de vermi§tik. Yine tbn Ebu Hatim'in babasi kanahy
la .. . ibn Abbas'tan riv~yetine gore; a, §oyle demi§tir: Kadm dakuz 
ayda dagurdugu takdirde yirmi bir ay emzirmesi yeter. Yedi ayda da
gurmu§sa yirmi lie; ay emzirmesi, altl ayda dagurmu§sa tam iki sene 
emzirmesi yeter. <;iinkii Allah Teala: «Ta§mmasi ve s'iitten kesilmesi . 
atuz aydir.» buyurmu§tur. 

«Nihayet erginlik c;agma ula§mca (guc;lenip tam bir adam alunca) 
ve kirk ya§ma varmca (akh, anlayi§I ve hilmi en algun c;agma ula§m
ca) .. . » Kirk ya§ma basan kimsenin bu ya§mdan sanra artik bulundugu 
halin degi§medigi soylenir. Ebu Bekr ibn Ayya§'m . .. Kasim ibn Abdur
rahman'dan rivayetine gore a, §oyle diyar : Mesruk'a: Ki§i ne zaman 
giinahlan yuziinden cezalandmhr? diye sardum da §oyle dedi : Kirk 
ya§ma ula§tlgm zaman tetikte dur ve uyamk al. Hafiz Ebu Ya'la el
Mavsili der ki : Bize Ubeydullah el-Kavariri'nin ... Hz. Osman'dan, anun 
da Hz. Peygamber (s.a .)den rivayetine gore Efendimiz §oyle buyurmu§
tur: Miisliiman kul kirk ya§ma ula§tigi zaman, Allah Teal9, anun he
sabmi hafifletir. Altmi§ ya§ma ula§tlgi zaman ana Allah'a donii§ii bah
§eder. Y'etmi§ ya§ma ula§tlgi zaman gok ehli anu sever. Seksen ya§ma 
girdiginde Allah Teala anun iyiliklerini sabit kilar, kotiiliiklerini siler. 
Daksan ya§ma girdigi zaman Allah Teala gec;mi§ ve gelecek gunahla
nm bagi§lar ve anu ailesi halki hakkmda §efaatc;I kilar. Gokyiiziinde: 
Allah'm yeryiiziindeki esiri, diye yazar. imam Ahmed'in Miisned'inde bu 
hadis ba§ka bir §ekilde rivayet edilmi§tir. Emevilerin :;;am emirlerinden 
birisi alan Haccac ibn Abdullah der ki : Kirk sene insanlardan utanarak 
kotiiliikleri ve giini'J.hlan terkettim. Sanra da bunlan Allah'tan haya 

·ederek terkettim ... ( ... ) 
«Nihayet erginlik c;agma ula§mca ve kirk ya§ma varmca der ki : 

Rabbim, bana; ana-bahama verdigin nimete §iikretmemi ve (gelecekte) 
Senin ha§nU.d alacagm ..salih amel i§lememi ilham et. Bana verdigin gibi 
sayuma (ve neslime) da salah ver. Dagrusu ben, Sana dondiim. Ve 
gerc;ekten ben, miisliimanlardamm.)) Bu ayet-i kerime'de, kirk ya§ma 
ula§anlar tevbeye ve Allah'a donii§e ve Allah'a donii§te azim sahibi· al
maya ir§adla te§vik alunmaktadir. Ebu Davud'un Sunen'inde ibn Mes
ud (r.a.)dan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) anlara te§ehhiidlerin
de §oyle demelerini ogretirmi§ : Ey Allah'Im kalblerimizi birbirine Ism
dir, aram1zi Islah eyle, bizi selamet yaluna eri§tir, karanhklardan kur
tanp aydmhga eri§tir, ahlaksizhklann ac;1k ve gizli alamndan bizi 
uzakla§tlr. Kulaklanm1z1, gozlerimizi, kalblerimizi, e§lerimizi ve zur
riyetlerimizi bize bereketli k1l. Tevbemizi kabul btiyur. ~uphesiz Tevvab 
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ve Rahim olan Sensin. Bizi nimetine §iikredenler, nimetini ovenler ve 
kabul edenlerden k1l ve bize nimetini tamamla. 

«i§te bunlar cennetliklerdendirler. Yaptlklarmm en iyisini kabul 
edecegimiz ve kotiiliiklerinden vazgec;ecegimiz kimselerdir.n Yukanda 
zikredilen nitelikleri ta§Iyanlar, Allah'a tevbe edip O'na donenler, ka
c;Irdlklan tevbe ve istigfan telafi edenler; i§te yaptlklarmm en iyisinin: 
kabul ectilecegi, kotiiliiklerinden vazgec;ilecegi, birc;ok hatalarmm bagl§-

. lanacagl az amellerinin kabul cilunacag1 kimselerdir. Onlar cennetlik
ler ciimlesindendirler. Allah Teala'mn, Zatma tevbe eden ve donenlere 
vaadettigi iizere onlann Allah katmdaki hiikmii budur. Bu sebepledir 
ki: «Bu; onlara vaadolunan dosdogru bir vaaddir.n buyurmu§tur. ibn 
Cerir der ki: Bana Ya'kub ibn ibrahim'in ibn Abbas'tan, onun Allah Ra
sulii (s.a.)nden onun da Ruh el-Emin'den rivayetine gore o, §Oyle de
mi§tir: (K1yamet giinii) kulun iyilikleri ve kotU.ltikleri getirilip birbiriy
le k1sas yap1llr. ~ayet bir iyiligi de kalsa, Allah Teala onun cennetteki 
makamm1 geni§letir. Ravi der ki : Yezdad'm yanma girdim. Bu hadi
sin bir benzeri orada rivayet edildi de ben: Ya iyilikleri biterse, dedim. 
Yezdad §Oyle dedi: i§te bunlar cennetliklerdendir. Yaptlklarmm en iyi
sini Allah'm kabul buyuracag1 ve kotiiliiklerinden vazgec;ecegi kimseler
dir. Bu; onlara vaadolunan dosdogru bi'r vaaddir. Hadisi ibn Ebu Hatim 
de babas1 kanallyla . .. Mu'temir ibn Siileyman'dan onun isnad1 ile bu §e
kilde rivayet etmi§tir. Yalmz O'nda §U fazlallk vard1r: Ruh el-Emin'
den rivayete gore Rab Teala: Kulun iyilikleri ve kotiiliikleri getirilir ... 
buyurdu ve Ravi hadisi zikretmi§tir. Bu garib bir hadistir. isnad1 zay1f 
olmakla beraber zaran yoktur. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm . .. Yusuf ibn Sa'd'dan, onun da 
Muhammed ibn Hat1b'dan rivayetine gore Muhammed ibn Hatlb, Yu-

. suf ibn Sa'd'm evinde ve Hz. Ali ile Basra halkmm kar§Ila§tlgl k1s1mda 
miisatir olmu§ ve ona bir gun §Oyle demi§: Mii'minlerin emiri Hz. 
Ali ile birlikte idim. Yamnda Ammar, Sa'sa'a, E§ter ve Muhammed ibn 
Ebu Bekr vard1. Hz. Osman'1 and1lar ve onun hakkmda ileri geri konu§
tular. Hz. Ali divamn tizerinde idi ve elinde de bir degnek vard1. ic;le
rinden birisi : ~iiphesiz ki yamri1zda aramz1 aymp htikiim verecek biri
si var, ona sorun dedi. Hz. Ali : Osman, Allah Teal9/mn «i§te bunlar 
cennetliklerdendirler. Yaptlklarmm en iyisini kabul edecegimiz ve ko
tiiliiklerinden vazgec;ecegimiz kimselerdir. Bu; onlara vaadolunan dos
dogru bir vaaddir.n buyurduklarmdand1r, deyip tic; kere; Allah'a yemin 
ederim ki bunlar, Osman ve Osman'm ash~b1d1r, dedi. Ravi Yusuf der 
ki : Muhammed ibn Hatlb'a: Bunu Ali'den i§ittigine Allah'a yemin eder 
misin? dedim de Yusuf Allah'a yemin ederim ki ben, §iiphesiz bunu Ali 
(r.a .) den i§ittim, dedi. 
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----- iZAHI 

(<Ta§mmasi ve sutten kesilmesi otuz aydir.n i'l.yeti konusunda bir
ka<; mes'ele vardir: 

Birinci Mes'ele: Bu, muzatm hazfi babmdan olup ifadenin takdiri. 
§oyledir: ((Hamilelik ve sutten kesilme suresi otuz ayd1r.n Kesilme an
lamma gelen ( JWI ) kelimesi; bebegi sutten ayirmaktir. Denilirse 
ki: Burada kastedilen; sutten kesme suresi degil, emzirme suresidir. Oy
leyse neden aynlma ve kesme diye ifade edilmi§tir? Biz deriz ki : Em
zirmeden sonra sutten kesme donemi geldigi i<;in - gunku emzirme 
sutten kesme ile son bulur- buna aytrma anlarmna ( JWI ) ad1 
verilmi§tir. 

Ikinci Mes'ele: Ayet-i kerime gosteriyor ki; hamileligin en az mud
deti alti ayd1r. <;unku hamilelik ve emzirme suresi otuz ay olduguna 
ve Allah Tealft «Anneler gocuklanm tam iki ytl emzirirler.n (Bakara, 
233) buyurduguna gore en az )1il,milelik suresi alti ay olmaktadtr. l§te 
yirmi dort ay1 bulan bu iki yilllk sure, otuz aydan du§ulunce hamile
lik suresinin en az muddeti kallyor ki,. bu da alti aydir. Rivayet edilir 
ki Hz. Omer'e alti ayda dogum yapmi§ bir kadm getirilmi§ ve Orner 
onun recmedilmesini emretmi§. Hz. Ali, o recmedilemez, demi§ ve bizim 
yukanda zikrettigimiz tarzda olayi a<;tklami§. Hz. Osman'm da boyle bir 
§ey yapmak uzere iken Abdullah ibn Abba.s'm kendisine bu ayeti .oku
dugu zikredilir. 

iyi bil ki: Akil ve tecrube de bu konunun boyle oldugunu gosterir. 
Zira tecrube sahibleri demi§lerdir ki: Ceninin olU§illaSI i<;in takdir edil
mi§ bir sure ·vardtr. Bu sure katlanmc;'i cenin harekete gec;er. Bu sure
nin toplarm kadar bir sure daha eklenince cenin anneden aynllr. Biz 
farzedelim ki; ceninin yaratlll§I otuz gunde tamamlanmaktadtr. Bu 
sure altmi§ gune ula§mca cenin harekete gec;er. Bu sure iki katlamnca 
da - yani yuz yirmi gun sonra- boylece sure yuz seksen gun olur 
ki - bu altt aydtr- cenin annede·n aynhr. Ceninin otuz be§ gunde ya
ratlh§Imn tamamlandigmt farzedecek olursak, yetmi§ giinde harekete 
gec;er ve yuz kirkmct gunde - bu sure yuz doksan gun olur- ki yedinci 
ayda c;ocuk anneden aynllr. <;ocugun yaratlh§mm tamamlanmasmm 
kirk gun oldugunu farz edecek olursak, c;ocuk seksen gunde harekete 
gec;er ve iki yuz kirk gun sonra aynhr ki bu da sekiz ay surer. Ceninin 
yaratlll§tmn kirk be§ gunde tamamlandtgmt farzedecek olursak, o dok
san giinde harekete gec;er ve iki yuz yetmi§ gunde dogar ki bu sure do
kuz aydtr. Tecrube sahiblerinin zikrettikleri kay1dla r boyledir. Calunus
(Galenos) der ki : Ben hil,milelik suresi konusunda c;ok derin inceleme
lerde bulundum ve yuz seksen dort gecede doguran kadmlar gtirdum . 
Ebu Ali ibn Sina da bunu gtirduguni.i iddi8. etmi§tir. Oyleyse Kur'an 'm 
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nassma gore hamilelik suresinin en az mikd€m -ki bu t1bbi tecrube
lerle de aymd1r- altl ayd1r. Hamilelik suresinin en <;ok muddetine ge
lince; Kur'an'1 Kerim'de buna delalet eden herhangi bir hukum yok
tur. Ebu Ali ibn Sina ~ifa isimli eserinin dokuzuncu bolumunun al
tmci faslmda der ki: Qok guvendigim kimseler tarafmdan bana ula§
tmldigma gore, bir kadm hamileliginden dort Yil sonra <;ocuk dogur
mu§, <;ocugu dogdugunda di§leri bitmi§ ve <;ocuk ya§atnl§. Aristotales'
ten de nakledilir ki; hayvanlarda dogurma ve hamilelik zamam kayde
dilse de insanda kaydedilememi§tir. Bazen gebe kadm yedi ayda, bazan 
da sekiz ayda dogum yapar. M1s1r gibi muayyen beldeler di§mda sekiz ay
da dogan <;ocugun ya§ad1g1 <;ok azd1r. Genellikle dokuz aydan sonra do
gum yaygmd1r. Tecrube ehli derler ki : Bizim de belirttigimiz gibi, ceni
nin olu§um zamam bir kat artmca harekete ge<;er. Bu ikisinin toplarm
na bir kat · daha eklenince cenin anneden aynllr. Biz bunu s1rf takribi 
olarak soyledik. Kesin olarak degil. Zira bu, glinlere gore arttp eksile
bilir. Qiinku bu kaYid bir delile dayanmaz, sadece tecrube edilerek bil
dirilen takribi ta'riflerdir. Allah en iyisini bilendir. 

Sonra der ki : Ceninin yaratlll§Imn tamamland1g1 sure iki k1sma 
aynllr: Birincisinde rahim meniyi yakalaYIP di§an b1rakmad1g1 zaman 
meni kendi etrafmda <;ember halini allr ve kure bi<;iminde kendi i<;ine 
kapamr. Meninin ozelligi itiba,nyla hareketler onu dejenere edecegi i<;in 
§Uphesiz ki bu surede cenin ISimr. Meninin ISiyla kuruyan bir maddeden 
yaratllmi§ olmas1 nedeniyle - ki bundan maksad hayvamn olu§u bolum
lerinin meydana gelmesidir- meni altmc1 gununde kopuk haline gelir. 
ikincisi uierinde \i<; kanll noktamn belir~esidir ki bunlardan birisi orta 
yerde goriilur. Buras1 yaratlll§ tamamlandlgmda kalb halini ahr. ikin
cisi usttedir ki buras1 beyni meydana getirir. U<;uncusu sagdad1r ki bu 
da cigeri te§kil eder. Sonra bu noktalar birbirinden uzakla§Ir ve arala
rmda k1rm1zi <;izgiler belirir. Bu da daha sonraki u<; gunde meydana 
gelir. Dolay1s1yla toplam dokuzuncu gununde boyle olur. U<;uncusu 
kanh goriinum butiin meniyi sarar ve bu takdirde ( .\Ak.- ) kan plh
tisl olu§ur. Bu da mut~akib altmc1 gunden sonra olur ki toplam on be
§inci gun olur. Dorduncusu et §ekline donu§ur ve u<; orgam belirginle
§ir, iligin ya§I artar bu da muteakib on iki gunde olur ki toplam yirmi
yedinci gundur. Be§incisi ba§ iki omuzlardan aynhr, bel kal<;alardan ve 
kanndan aynhr ki bir k1sm1m duyularla ay1rd etmek mumkundur, 
bir k1srmm ay1rd etmek mumkun degildir. Bu da muteakib dokuz gun
de olur ki toplam otuz altl gundur. AltmciSl organlarm birbirinden ay
nlmasi tamamlamr ve oyle ki bu, duyularla a<;Ik olarak belirginlik ka
zamr. Bu da muteakib dort gunde olur ki toplam k1rk gune ula§Ir. Ba
zan kirk be§ gune kadar geciktigi de olur. En az1 ise otuz gundur. Goru
luyor ki ; bu tlbbi tecrubeler, dogru soyleyen ve dogrulanml§ bulunan 
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peygamberin bildirdigine de uymaktadir. Nitekim Hz. Peygamber, siz
den birisinin anasmm karmndaki yaratlh§I kirk gtinde tamamlamr, bu
yuruyor. Tecrtibe sahipleri dediler ki: Kirk gtinti a§an dti§tikler ya
nhp soguk suyun i~ine koyulmasi halinde organlarm bir kismmm be
lirginle§tigi kti~tik bir par~a goze ~arpar. 

U~tincti Mes'ele: Bu ayet-i kerime hamileligin en .az ve emzirme
nin en ~ok stiresini gostermektedir. Hamileligin en az stiresi ko
nusunu a~Ikladik. Emzirmenin en ~ok stiresine gelince Allah Teala: 
ccAnneler ~ocuklarmi tam iki yil emzirirler.» Bu, emzirmeyi tamamla
mak isteyen i~indir.» (Bakara, 233) buyurmaktadir. Fakihler pek ~ok 
fikhi htiktimleri bu iki esasa baglaml§lardir. Yine hamileligin en az 
stiresinin alti ay oldugu sabit olduguna gore, anne bu stirede bir ~ocuk 
dtinyaya getirecek olursa, fuhu§ ve zin?t ith8.mmdan korunmu§ olur. 
Emzirme mtiddetinin en ~ok stiresinin zikrettigimiz §ekilde farzedilme
si halinde bu stireden sonra vaki' olacak emzirmeye dair ahkam teret
ttib etmez ve boylece kadm yabancilardan saklanmak zorunda, kahr. ~u 
halde hamilelik stiresinin en az mtiddetinin alti ay ve emzirme mtidde
tinin en ~ok stiresinin tam iki yil olarak takdir edilmesindeki maksad, 
kadma va.ki' olacak ~e§itli ithamlan, fuh§u ve zararlan def'etmek ~a
basidir. Hamd ve tesbih 0 zatadir ki, bu degerli kitabm her kelimesinin 
altmda acayib sirlan gizlemi§ ince ve nefis ger~ekleri saklann§tlr. Akil
lar onu tamamiyla ihata etmekten aciz kallr. Vahidi, ccel-Basit>J isimli 
eserinde ikrime'den rivayet eder ki o; kadm dokuz ay hamile kallrsa 
yavrusunu yirmi bir ay emzirir; alti ay hamile kallrsa yirmi dort ay em
zirir, demi§tir. Dogru olan ise bizim yukanda zikrettigimizdir. 

Mtiteakiben All!:ih Teala buyuruyor ki: ((Nihayet erginlik ~agma 
ula§mca ve kirk ya§ma varmca de ki: Rabbim bana; ana-babama ver
digin nimete §tikretmemi ve Senin ho§nud ,J~acagm salih amel i§le
memi ilham et.» Bu ayette de bazi mes'eleler vardir: 

Birinci Mes'ele: Tefsirciler, erginlik anlamma gelen ( ... t.:J ) ke
limesinin tefsirinde ihtilaf etmi§lerdir. Ata'nm rivayetine gore; ibn Ab~ 
bas, bununla on sekiz ya§mm kasdedildigini soylemi§tir. Mtifessirlerin 
ekseriyyeti ise bununla otuz ya§mm kasdedildigini soylerler. Ferra buna 
dayanarak kirk, ahenk bakimmdan, on sekizinden ~ok otuz ti~e ya
kmdir. Gormez misin sen; malm ~ogunu veya hepsini aldim, ders!n. 
;Halbuki daha gtizel bir soyleyi§le malm en azmi veya ·hepsini aldim, 
demek gerekir. Nitekim Allah Teala'nm §U kavli de boyledir. ((~tiphesiz 

Rabbm, senin gecenin . ti~te ikisinden biraz az, yansi veya ti~te biri ka
dar vakit i~inde kalktlgm1 bilir.» (Mtizzemmil, 20) . Bu ayette de durum 
aymd1r. Zeccac ise der ki: En uygunu erginlik ~agmm otuz ti~ ya§ma 
hamledilmesidir. <;tinkti bu s1rada insan bedeni kemale erer. Sozi.in ger
c;eklik kazanmas1 i<;in bu konuda ben de rim ki: Dogrusu canlmm ha-
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yat basamaklan u~e aynhr: <;unku canlmm bedeni tabii nem ile tabii 
ISidan meydana gelir. Ve §iiphesiz ki amrun ba§mda tabii nem fazla
dir, sonunda ise azd1r. Fazladan aza intikalin ger~ekle§mesi ancak bu 
iki surenin orta noktasma gelindigi zaman olabilir. Boylece sabit olu~ 
yor· ki; amur miiddeti u~ k1sma aynlmi§tir: Birincisi tabii nemin tabii 
1s1dan fazla oldugu danemdir. Bu s1rada organlar kendiliginden geli§ip 
buyiime imkamna sahiptir. Enine boyuna ve derinligine arb§ gastertr 
ki geli§ip buyume ~aglan bu danemdir. ikinci basamak, orta basa
maktlr ki burada tabii nem tabii ISIYI koruyacak yeterliktedir, ne fazla
hk ne de azllk vard1r. i§te bu da duraklama ve gen~lik ~ag1d1r. U~un
cu basamak ise, son basamagi olu§turmaktadir ki bu basamakta tabii 
nem tabii 1smm korunmas1 i~in yeterli ·mikdarda degil, daha azd1r. Ve 
azhk da ikiye aynllr: Birincisi gizli azllktlr ki bu ya§llllk ~ag1d1r. ikin
cisi, apa~1k azllktlr ki bu ihtiyarllk ~ag1d1r. Bu bilinen bir ger~ektir. 
Aynca burada bir ba§ka mukaddime daha bulunmaktadir. ~oyle ki : 
Aym doniimu ancak yirmi sekiz gunden biraz fazla bir zaman ic;erisin
de tamamlamr. Biz bu sureyi dart baliime ayirdigimiz zamanda her 
bolume yedi giin dii§er. Bu nedenle ay1 dort hafta olarak, yani dort 
kere yedi gun olarak takdir etmi§lerdir. Bu haftalarm cihanm ahvali
nin degi§mesinde buyiik te'sirleri vard1r. Sen bunu bildikten sonra biz 
deriz ki: Tecrube sahiblerinden ger~egi elde edenler geli§me ve yeti§me 
danemini dart yediye aytrmi§lardir. Bu dart yediden her bir yedinin son 
bulu§una gore insanoglunu kem§Je sevkeden birtak1m degi§iklikler ger
~ekle§ir. ilk yedinin tama,mlanmasi esnasmda organlan k1smen katl
llk ve dayamkllllk kazamr. Davram§lan giic;lenir. Zaytf ve c1llz olan di§
leri kuvvetlenir ve §ehvet gucu daha oncekinden ~ogallr ve daha gu~lii 
bir haz1m imka,mna kavu§ur. ikinci yedinin sonunda, 1s1 kuvvetlenir 
nem azallr, kan akl§l geni§ler haz1m kuvveti gii~len~r, organlar kuvvet 
ve dayamkllhk, }{atlhk kesbeder. Burada tohum maddesi dogar. , i§te 
o zaman §eriat onun biiluga erdigini hukmeder. ima,m ~afii'nin kavli 
bayledir. Tartl§Ilmasi gerekmeyen ger~ek de budur. <;unkii bu s1rada 
tabii 1s1 kuvvetlendigi i~in nemler azallr, beyin dengelenir, ruhani 
kuvvetler kemale erer. Dii§iince ve hatlrlama kuvvetlenir. ~uphesiz o 
zaman aklm kemale erdigine hiik!-lledilir ve bu sebeple §eriat biiluga 
ermi§ ki§iye birtak1m §er'i sorumluluklar yoneltir. ~er'an biilug c;agm1 
on be§ ya§I olarak kaydedenler ne giizel saylemi§lerdir. 

iyi bil ki: Bu durumun ortaya <;1ktlg1 s1rada bedenin di§ gorunu
§Unde baz1 degi§iklikler ortaya <;1kar. Burunun bir yanmdaki aynk or
taya <;1kar. <;unku orada bulunan tabii nem azahr ve bu aynk belirir 
ikincisi, ses teneri kalmla§Ir ve ses kartla§Ir. Zira, o zaman yukselen 1s1 
hanc;ereyi geni§letir ve ses tellerini kartla§tlnr, kalmla§tlnr. Uc;uncusu 
koltukaltl kokusu degi§ir. <;iinkii koltukaltl kokusu kalbin o yere sevk-
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ettigi fazla kokudur. Kalbin 1s1s1 artmca elbette bu maddenin olm}- · 
mas1 i~in de giicii artar ve . bunu koltukaltmda bulunan et guddelerine 
gonderir. Dordiinciisii tiiyiin bitmesj ve ihtilamm ger~ekle§mesidir. Bii
tiin bunlarm sebebi, 1s1mn kuvvetlenerek ti.iy bitirici buharlarm olu§
masm1 saglamas1 ve iireme maddesini ortaya ~1karacak giice gelmesi
dir. Bu esnada ~ocugun §ehveti harekete ge~er, k1zlarm gogiisleri kaba
nr, adetleri belirir. Biitiin bunlarm sebebi de onlarda mevcud olan ta
bii 1s1mn bu yedide kuvvetlenmi§ olmas1d1r. · U~iinci.i · yediye gelince, 
burada kemal smmna girer, erkegin sakall ~1kar, giizelligi ve miikem
melligi artar. Dordiincii yedide bu hal gittik~e artan ve fazlala§an bi
~imde devam eder. Dordiincii yedinin sonu artlk daha fazla bir §eyin 
belirme lmkam kalmad1g1 sondur. Gen~lik ~ag1 da -ki bu duraklama 
~ag1d1r- bir ayn yediliktir. Toplam1 otuz be§ sene eder. Bu sure m1zac
larm farkhllgma gore artlp eksilebilecegi i~in erginlik ~agmm neticesi 
k1rk y1l olarak belirlenmi§tir. Bu ya§ insamn §eriat ve tlb bak1mmdan 
laYlk oldugu kemal mertebesine erdigi ya§tlr. Bu s1rada tabii gii~lerin 
etkileri k1smen duraklar ve hayva.ni gu~lerin etkileri son noktasm1 bu
lur, nefsani kuvvetin etkileri g~ii~lenip' miikemmelle§meye ba§lar. Bu 
mukaddimeyi bildikten sonra, senin i~in insanm erginlik ~agma ula§
masmm ayn §ey, k1rkma ula§masmm ayn §ey oldugu a~1khk kaza
mr. Erginlik ~agma ula§mak, geli§me ve biiyiime ya§mm sonuna var
mak demektir. K1rkma ula§mak ise gen~lik ~agmm sonuna varmak de-

. mektir. Bu donemden sonra tabii ve hayvani gii~ azalmaya ba§lar. Akll. 
ve konu§ma .giicii olgunla§1r. i§te nefsin, bedenden ayn oldugunu gos
teren delillerden birisi de budur. Qiinkii beden k1rkmda eksilmeye 
ba§larken, ruh k1rkmda miikemmelle§meye' ba§lar. Eger ruhla beden 
aym olsayd1, bir §ey i~in miikemmellik ve noksanllk aym anda ger~ek
le§irdi. Bu ise imkans1zd1r. Bizim zikredip ozetledigimiz bu ifade Kur'
an'm lafzmda a~1k~a goriilmektedir. Zira biz k1rkmda insanm tabii 
ve hayvani gii~ler vas1tas1yla elde ettigi miikemmelliklerin son buldu
gunu, konu§ma ve ak1l giicii vas1tas1yla elde ettigi miikemmelliklerin · 
ise ba§lad1gm1 belirtmi§tik. Bunun Kur'an'dan delili i§te b~ ayet-i celi
le'dir: c<Nihayet erginlik ~agma ula§mca ve kirk ya§ma varmca ki : 
Rabb1m bana; ana-bahama verdigin nimete §iikretmemi ve Senin ho§
nud olacagm salih amel i§lerriemi ilham et.n Bu da gosteriyor ki; iilsa
mn ruhi aleme ve Allah'a itaatla me§gul olmaya yonelmesi ancak bu 
vakitten itibaren ba§lamaktad1r. Bu ifade ise a~1k~a ;onu§ma ve aklet
me giiciinden ibaret olan ruhani kuvvetin bu vakitten itibaren kemal 
bulmaya ba§lad1gm1 bildirmektedir. Bu yiice kitabma o kudsal ve de
gerli s1rlan tevdi' eden Allah'1 tenzih ve tesbih ederiz. Miifessirler derler 
ki: K1rkmdan once gonderilmi§ hi~ bir peygamber yoktur. Ben derim ki : 
Bu ifade isa Aleyhisselam ile mii§kil duruma dii§mektedir. Qiinkii 
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Allah TeiUa onu, daha hayatmm ilk gununde peygamber olarak gon
dermi§tir. Yalmzca §byle denilebilir: <;ogunlukla vahiy ancak klrkm
dan sonra gelir. Bizim peygamberimiz hakkmda da durum boyle ol
mu§tur. Rivayet edilir ki: Orner ibn Abdti.laziz kirk ya§ma basmca 
«Rabb1m bana; ana-bahama verdigin nimete §iikretmemi ve Senin ho§
nud olacagm salih ameli i§lememi ilham et...n diye dua edermi§. Rivayet 
edilir ki, Cebrail (a.s.) Hz, Peygambere gelerek §byle demi§: Muhafaza 
meleklerine; genc;liginde kuluma yumu§ak davramn, diye emredilir. 
K1rkma ula§mca; onu koruyup yazm, diye bildirilmi§. Bu hadisi riva
yet eden ravi hadisi anlatlrken sakah ya§armcaya kadar aglami§. Kadi, 
bunu tefsirinde rivayet eder. 

ikinci Mes'ele : iyi bil ki; Allah Teala'mn <<Nihayet erginlik c;agi
na ula§mca kirk ya§ma varmca ... n kavli gosteriyor ki, insan bu su
reye yakm bir mti.ddete kadar ana-babamn bak1m ve gozetimine muh
tac; gibidir. <;unku bu sureye kadar akh tam geli§memi§tir ve menfa
atlm gozetmede, kotti.lti.kleri def'etmede ana-babasmm bak1mina ihti
yaci vard1r. Yine bu ayet, anne ve babanm c;oeuklanna bak1nnnm; do~ 
gu§undan bu sureye kadar devam ettigine dikkatleri c;ekm£;~teu: ... ·. Ve 
yine bu ayet gosteriyor ki; anne ve babamn lutuflanna insanm kar§Ihk 
vermesi imkam yoktur ancak du9. ve guzel ovgu ile bunu kar§Ilayabi
lir. 

Uc;ti.ncu Mes'ele: Vahidi, ibn Abbfls'tan nakleder ve gerek sonraki, 
gerekse 6nceki tefsircilerden pekc;ok topluluk da bildirirler ki, bu ayet 
Hz. Ebubekir es-S1ddik (r.a.) hakkmda na.zil olmu§tur. Buriun delili 
§Udur: Allah Teala hamilelik ve memeden kesme suresini belirli bir su
re ile ta'yin etmi§tir, derler. Bu gibi hallerde insanlarm durumlan 
farkh olacag1 ic;in, bu sure de artlk eksilebilir. Bir tek §ahsm kasdedilmi§ 
olmas1 gerekir ki bu takdir onun halini haber veriyor denilsin. Bunun 
Hz. Ebubekir olmas1 mumkundur. <;unku onun anasmm karmnda ka
h§I ve sutten kesili§i bu kadar bir sureyi almi§tlr. (Fahreddin Razi, 
Mefatih el-Gayb, XXVIII, 14-19) 

Tavsiye; bir kimseye yapmas1 gereken bir §eyi, va'z ve nasihat 
tarzmda onceden soylemektir. !man ve istikamet en birinci §iarlan olan 
muhsinlerin §am beyan oltinurken anaya babaya ihsan bilhassa tavsiye 
edilmi§tir. Bu tavsiye birka<; yerde varid olmU§tUr. Fakat her birinde 
ba§ka bir nukte ve nokta-i nazarla sevkedilmi§ oldugu ic;in tekrat de
gil ayn ayn faydaJl if9.de ederler. Nitekim burada da «yaptlklarmm 
kar§Ihgl Olarakn kavli mtinasebetiyle ihsan Ve istikametin mtihim bir 
misali olmak O.zere irad buyurulm.u§tur. Ve rivfl,yet olunduguna gore 
bu iki ayet Hz. Ebubekir es-S1ddik Rad1yallahti.anh hakkmda nazil ol
mu§ ve bir hayli ahk?tmm da es9.slanm ihtiva eylemi§tir. Evvela, ah 
laki nokta-i naiardan vaJideye tic; mertebede nazar-1 dikkat celb olun-
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mu§tur. Birincisi, babanm galibiyeti altmda olarak «dininn taglibi ic;in
de, ikincisi cconu ta§Idl» kavli ile, iic;iinciisii de dogurup memeden ayir
ma haysiyyetleridir. Baba, yalmz ccanne-babas1n kavlinde de bir kerre 
zikredilmi§tir. Bir hadis-i §erif'te beyan olunan §U mazmun ile miite
nasibdir: Bir adam; ya Rasulullah ben kime c;ok iyilik edeyim? demi§
ti. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Anana, so:nra kime? dedi yine- anana 
buyurdu, sonra kime dedi: Yine anana buyurdu, sonra kime dedi, ba
bana, buyurdu. ccAnas1 onu kerh ile . zahmet ve me§akkat ile yiiklendi 
yine zahmet ve rne§akkat ile hamlini vaz'etti hamli ve fisali de otuz 
ayd1rn Bakara suresinde, ccAnneler c;ocuklanm ta.m iki y1l emziridern 
buyurdugu gibi Lokman suresinde de ccKi aynlmas1 da iki Yildadm> bu
yurulduguna gore bu otuzun iki senesi emzirme miiddeti, altl aYl da 
haml miiddeti olmu§ oluyor. Demek ki hamlin en az miiddeti, emzir
menin de en c;ok miiddeti gosterilmi§tir. Zira bunlara kadmm namusu, 
neseb ve nikah bak1mmdan hara.mllg1 cihetleriyle pekc;ok miihim ah
kam da aynllr. Rivayet olunur ki Hazret-i Orner (r.a.)e bir kadm mah
keme edilmek iizere gotiiriilmii§tii ki altl ayda dogurmu§tu, ona hadd 
vurulmasihi emretti, Hazreti Ali (r.a.) bu ayeti ihtar ederek; hadd la
Zim gelmez, hamlin en az miiddeti altl aydir, diye i'tiraz etti, Hazret-i 
Orner de tasdik eyledi. Fahreddin Razi bunu naklettikten sonra der kt: 
Ak1l ve tecriibe dahi bunun bOyle olduguna delalet ederler. Tecriibe sa
hipleri diyorlar ki: Ceninin olu§mas1 ic;in mukadder bir zaman vardir, 
o zaman katlamnca cenin harekete ba§lfl.r. Bu mecmua iki misli ar
tmca cenin anasmdan aynllr. MeseliL Ceninin yaratlll§mm otuz gun
de tamam oldugunu farzedelim, bu zaman katlamp altmi§ giin oldu 
mu cenin hareket eder. Bu mecmua iki misli olan yiiz yirmi ctaha ar.:. 
tmca yiiz seksen eder ki altl aydir, o vakit cenin aynllr. Yaratlll§I
nm otuz be§ giinde tamam oldugunu farzedelim : 0 vakit yetmi§. 
giinde hareket eder, iki misli yiiz kirk daha ila.ve olununca mec
mua iki yiiz on giin eder ki yedi aydir, 'c;ocuk aynllr. -Kirk giin farzet
sek seksende hareket eder, iki yiiz kirk giinde aynllr ki sekiz aydir, 
kirk be§ giinde tama,m oldugunu farzedelim doksan giinde hareket eder 
iki yiiz yetmi§ giinde aynllr ki dokuz ay eder. i§te tecriibelerinin zikr
ettikleri zab1t budur. Calinus demi§tir ki: Ben, hamilel1k zamanlan
nm mikdarlanm c;ok merak ile ara§tlnrdim, bir kadm gordiim ki yiiz 
seksen dart giinde dogurdu. ibn Sina da kendisinin bunu mii§ahede 
etmi§ oldugunu kaydeylemi§tir. Demek ki hamlin en az miiddeti Kur' · 
ail'm nassma gore de, tlbbm tecriibelerine gore de bir olarak altl aydir. 
Amma hamileligin en c;ok miiddeti hakkmda Kur'an'da bir delalet 
yoktur. Ebu Ali ibn Sina, ::?ifa'mn dokuzuncu makalesinin altmci fas
lmda derni§tir ki: Tamamiyla i'timad ettigim giivenilir bir yerden ba
na ula§tl ki bir kadm hamil senelerinin dordiinciisiinden sonra bir c;ocuk 
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dogurdu, di§leri bitmi§ti hem de ya§adl. Aristotales'ten de §Oyle hikaye 
olunmu§tur. Hayvanlarm dogurma ve·· hamilelik zamanlan mazbuttur. 
insandan ba§ka. Nitekim gebe bir kadm bazan yedi ayda, bazan sekiz 
ayda dogurur, sekizinci de M1s1r gibi muayyen beldelerden maadasmda 
az ya§ar. Galib alan dokuzuncu aydan sonra dogmakt1r. Tecriibe sa~ 
hipleri §Unu da ihtar ederler ki, yukanda ac;Ikland1g1 gibi artma ·sure
tiyle beyan ettigimiz zab1t, kesin degil, yakla§lktlr. Bazan giinlerde zi
yadelik, eksiklik olabilir. Sonra Razi, ceninin tamamland1g1 miiddeti 
de altl k1sma taksim ederek tecriibi ma'lumatma gore kaydetmi§tir ki; 
zamamm1zda buna «Rii§eyn ( embriyon) bahsi» denilmekte ve ozel bir 
tasnife tabi tutulmaktad1r. Nihayet der ki: Altmc1smda organlar bir
birinden sec;ilir ve hissolunacak §ekilde ortaya c;1kar. Bunun mecmuu 
k1rk gundtir, bazan da k1rk be§ giine kadar gecikir, en az1 ise otuzdur. 
~u halde bu tlbbi tecriibeler dahi dogru ve dogrulanml§ nebiyy-i zi§amn 
§U hadisinde haber verdigine mutab1ktlr: Her birinizin yaratlh§l anas1 
karnmda k1rk giinde toplamr. Tecrjibe sahipleri derler ki, k1rktan son
raki dii§iik selas1 yanhp da soguk suya konuldugu zaman etraf1 belir
gin kiic;iik bir §ey zuhur eder. Has1h hamlin en az miidde'.: "'~ ~: ay ol
dugu gibi emzirme miiddetinin de en c;ogu iki senedir. Ancak imam-1 A'
zam Ebu Hanife Hazretleri bu ayette bir de §U mana ihtimalini nazar-1 
dikkate alnn§tlr: «Hamli de aynlmas1 da otuz ayd1r.» Bu surette ha
mil miiddeti de otuz ay emzirme miiddeti de otuz ay olmak ve ikisinin 
de en c;ogu beyan edilmi§ bulunmak laz1m gelir. Hazreti Ai§e'nin rivayet 
·eyledigi bir hadis-i §erif, hamlin en c;ok miiddetinin iki seneden ziyade 
olamayacagm1 isbat etmi§ olmakla hamil hakkmda mezkur ihtimalin 
dii§mesi Iaz1m gelirse de aynlan hakkmda iki sene kaydiyle mukayyed 
bulundugu ic;in nikahm haram olu§unu ifade eden emzirme miiddeti 
nokta-i nazanndan en c;ok surenin otuz ay olmas1 §Uphesi bakidir. Bu 
ihtimali ortadan kald1racak bir delil yoktur. Binaenaleyh, haram klla
mn miibah k1lana tercihini amir usul kaidesi uyarmca, otuz ay ic;inde 
emi§enler hakkmda ihtiyaten emi§meden ·dogan haramhhk sabit ol
mak Iaz1m gelir. Lakin Lokma,n suresinde <<Aynlmas1 iki ytldlr» kavli 
mutlak oldugu ic;in imameyn bu §iipheye i§tira,k etmemi§lerdir. Fetva
da da bu, tercih olunmu§tur. (F1k1htan Hidaye ve etrafma bak) I§te 
babamn anamn boyle hukukundan dolayt onlara ihsan ile muamele et
mesini insana tavsiye ettik. «Ta ki kuvvet ve kemal c;agma erdi» Kuv
veti ve akll saglamla§tl, bunu baz1Ian biilug ile, baz1Ian da kiihulet ile 
tefsir etmi§lerdir. Bu, §Una daha yakmd1r: «Ve k1rk ya§ma eri§ti.» De
nilir ki: peygamberler hep k1rktan sonra peygamber olarak gonderil
mi§lerdir. Maamafih Hazreti isa ile Yahya'nm c;ocukluklarmda niibiiv
vetleri de mevzuu bahistir. I§te ta,m akhm, kuvvetini toplaytp da klr
kma erdigi vakit o tavsiyeyi yerine getirerek Allah'dan tic; murad iste-

At 

di. 
oy 
te: 
en 
bu 
bil 
ba 
ca 
i§. 
all 
all 
IS] 

((~ 

Ie1 
n€ 
bi: 
ve 
m 
m 
re 
et 
irr 
llg 
Sl 

BE 
El 
m; 
hE 
y~,; 

ih 
is1 
pa 
ru 
ell 
gi 
gi 
ze 
ra 
ba 
za 
1a1 
gi 



AhkAf, 15-16 ) HAD!SLERLE KUR'AN.I KER!M TEFS!R! 7245 

di. Birincisi, Allah'm nimetlerine §likur niyaz1: «Dedi ki: Ya Rab, bana 
oyle ilham et, oyle §evk ver ki nimetine §likredeyimn evvela §tikru is
temesi, §Ukur daimi b!r nimet ne§'esi ile alakadar aldugundan evvel
emirde kalbin ne§'esini bulmak ic;indir. i§te her muvaffakiyetin s1rn da 
bu ne§'edir, a ne§'e iledir ki nzaya uygun buyuk, salih ameller yap1la
bilir. «Hem bana in'am ettigin ni'metine, hem anne ve babaman Anama 
babama, yani din nimeti ve vucud nimeti. ikincisi : «Ve Senin raz1 ala
cagm salih bir amel i§leyeyimn de tenvin, ta'zim ic;in, yani buyuk bir 
i§. Yahud teksir ic;in: birc;ak i§, yahud nevi bak1mmdan birlik salih 
amel cinsinden Allah Teala'nm nzasm1 bilhi'l,ssa ciUib alacak bir nevi 
amel, ha§nud alunan itaattlr. Uc;uncusu: «Ztirriyetimde de benim ic;in 
1slah nasib etn . Yani salah1 anlara da sirayet ettir, ic;lerinde sabit k1l. 
«QU.nku ben, tevbe ile Sana yuz tuttumn Senin raz1 almayacagm fiil
lerden veya Senin zikrinden ahkayacak §eylerden tevbe edip Sana yo
neldim. «Ve c;unku ben muslimindenimn Kendilerini ihlas ile Senin 
birligine teslim edenlerdenim. Bu iki ctimle du9.nm S1hhatmm, tevbe 
ve islam'a dayall alduguna i§arettir. ibn Abbas (r.a.) Hazretleri de
mi§tir ki: Allah Teala, Ebubekir (r.a.)in duasm1 kabul buyurdu da mu' 
minlerden dakuz ki§iyi azad eyledi. Bilal-1 Habe§i de Amir ibn Fuhey
re bunlardand1r ve her ne hay1r murad etti ise Allah Teala, ana yard1m 
etti, zurriyeti hakkmda da dui'ts1m kabul buyurdu, evladlanmn hepsi 
iman ettiler. Hem anasmm babasmm hem de evladlarmm musltiman
hg1 ana muyesser aldu. Babas1 Ebu Kuhate - -Osman ibn Amr ve ana
S1 Ummu'l-Hayr Binti Sahr ibn Orner- aglu Abdurrahma.n ibn Ebu 
Bekr ve anun aglu Ebu Atik hepsi Peygambere yeti§tiler. Ve Hazreti 
Ebubekir'in mazhariyyeti derecesi sahabeden hi9 birine muyesser al
madl. Allah anlarm hepsinden raz1 alsun. Maamafih Ashab-1 Kiram'm 
hepsi boyle ihs9,n ve istikamet hissi ile dalu idiler. Buna i§areten bu
yuruluyar ki: «i§te bunlarn Boyle bu guzel niteliklerle bezenmi§ alan, 
ihsan eden ve §likreden insanlar a cennet .ashab1d1rlar ki ic;inde i.man ve 
istikametleri hasebiyle haklannda «i§te anlar cennet ashab1d1rlar. Ta
par alduklarmdan dalay1 mukatat alarak ebediyyen kalmak uzeren buy
rulan ve kendilerine k1yamet gunu korku ve uzuntu olmayan cennet 
ehli ic;inde oyle mumtaz kimselerdir ki kendilerinden amellerinin en 
guzelini kab{:llleniriz ve gun9,hlarmdan gec;eriz. Burada «amellerin en 
guzeli) ta'biri hakkmda mufessirlerin iki gorli§li vard1r. Birisi «en gu
zel ta'bir>Ji, «gtizehl manasmadlr denilmi§, birisi de ccen guzehlden mu
rad mubahm ustunde alan taattlr ki mendub ve vacibe §amildir. Zira mu
bah c;irkin degil guzeldir. Lakin ana sevab ve 1kab terettub etmez. Fakat . 
zahir ·alan §Udur ki ; bunlarm kottiluklerinden gec;ilmi§ aldugu gibi, ale
lade iyilikleri de anlara keffaret gibi alarak cennetteki mertebelerinin en 
guzel ameUerine gore almas1d1r. Burada Muca,hid'c\en Taberi, Hazreti 
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Ebubekir'in Omer'e olan vas1yyetini nakleder. ~6yle ki: Hazreti Ebu
bekir, Hazreti Orner (r.a.)i c;ag1rd1 da ona dedi ki: Ben sana bir vasiy
yet edecegim onu iyi koruyasm. Anah'm gecede bir hakk1 vard1r, onu 
giindiiziinkabul etmez ve giinduziin bir hakk1 vard1r, onu da gece ka
bul etmez, bizim hie; birimiz ic;in farz1 eda etmedikc;e nafile yoktur. KI
yamet giinii mizanlan ag1r gelerilerin mizanlarmm ag1r gelmesi hep 
diinyada hakka uymalan ve onun onlara ag1r gelmesi sebebiyledir. 
Haktan ba§ka bir §ey konmayan bir mizanm ag1r gelmesi ise hakk1d1r. 
K1yamet giinii mizanlar1 hafif gelenlerin mizanlarmm hafif gelmesi de 
diinyada batlla tabi olmalarmdan ve ormn onlara hafif gelmesinden-. 
dir. Batlldan ba§ka bir §ey konmayan bir mizanm hafif gelmesi de 
hakk1du::. Gormez misin Allah Teala cennet ehlini en giizel amelleriyle 
zikretmi§tir. Onun ic;in birisi der ki: Benim amelim bunlann ameline 
nerede eri§ecek? Onun sebebi: <;iinkii Allah TeiUa onlann k6tii amelle
rinden gec;mi§tir de, onlan ac;1ga vurmaz. Ve gormez misin Allah Teala 
cehennem ehlini en kotii amelleriyle anmi§tir da birisi der ki: Ben 
amelce onlardan iyiyimdir, onun sebebi c;iinkii Allah Teala onlarm en 
giizel amellerini kendilerine reddetmi§tir. Gormez misin . Allah Teala 
§iddet ayetini nza ayetinin yanmda ve nza ayetini §iddet ayetinin ya
mnda indirmi§tir ki mii'min, ·hem iimidli hem sayg1h olsuri da ken
di eliyle tehlikeye atilmasm ve Allah'a kar§I hak olmayan bir kuruntu- . 
ya kapllmasm... · 

«Anne ve babasma; of size, demi§ olan» Bu iffl.de ile evvelki aye
tin tamamen z1ddma yani anasma, babasma eza edenlere intikal ile 
uyanya gec;iyor. Mervan, bunun Abdurrahma,n ibn Ebu Bekir hakkm
da nazil oldugunu iddia etmi§ ise de, dogru degildir. Hika,ye olunur ki: 
Mervan bir giin mescidde hutbesinde; Ben, Emir el-Mii'minin'in, yani 
Muaviye'nin Yezid'i halef ta'yin etmesi hakkmdaki kanaat1m giizel g6-
riiyorum, c;iinkii Ebubekir de halef ta'yin etti Orner de, demi§ti. Bunun 
iizerine Abdurrahman ibn Ebubekir: Kralllk m1? Ebubekir (r.a.) val
lahi onu ne. evladmdan birisi, ne de ailesinden birisi hakkmda yapma
di, Muaviye ise s1rf ogluna rahinet ve keramet yapti, dedi. Mervan: Sen 
«anne ve babasma of, demi§ olann degil misin? dedi. Abdurrahman da, 
sen Rasulullah'm la'netledigi mel'unun oglu degil misin? dedi. Hazreti 
Ai§e i§itti, Merva,n'a; sen i\.bdurrahman'a §6yle mi dedin? Yalan soyle

, mi§sin. Vall!lhi bu a yet onun hakkmda nazil olmad1, isteseydim kimin 
hakkmda nazil oldugunu s6ylerdim, dedi. (Elmallll, Hak Dini Kur'an 
Dili, VI, 4343-4349) 

BU tavsiye biitiin insan cinsine aittir. insanm insanhg1 esasma da
yamr. Bu tavsiyeyi yerine getirmek ic;in insamn insanllgmdan ate hie; 
bir,sifata ihtiyac1 yoktur. Bu tavsiye her tiirlii §art ve kay1ttan uzak 
'mutlak manada iyi davranmak hususundad1r. Anne ve baballk vasf1 
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bizatihi ba§ka s1fatlara ihtiyac; b1rakmaks1zm iyi davranmay1 gerek
tirir. Bu tavsiye insamn yaratlc1smdan sact1r olmaktad1r. Ve sadece in
sanogluna mahsustur. Ku§lar, ha§ereler ve benzerleri hayvanlarda 
btiytiklere kar§I sayg1 mtikellefiyeti yoktur. Yalmz gortilen odur ki bu 
yaratlklarm tabiatmda da kendilerinden btiytiklere kar§l -baz1 cins
lerde- sayg1 gosterilmektedir. Bunun ic;in bu ili'l.hi tavsiye insan cin
sine hastlr. Kur'an-1 Kerim'de ve hadis-i §erif'lerde anne ve babaya iyi 
davranma emri birc;ok kere tekerrtir eder. Anne ve. babanm evladma 
kar§l iyi davranma emri ise gok nadir olarak ve belirli §artlar altmda 
varid olur. Bunun sebebi. anne ve babamn f1tratmda yer eden annelik 
ve baballk duygusunun c;ocuklanm korumas1 ic;in yeterli bir gtic; olmas1 
ve ba§ka hie; bir faktore ihtiyac; hissetmeksizin dogrudan dogruya bir 
ic; gtidti halinde bu duyguya sahip bulunmasldlr. Qogu kere annelik 
ve baballk ic; gtidtisti ~ac1 c;ekmeleri bir yana b1rakahm...,..,.. tereddtitstiz 
ve kar§Illk beklemeden, te§ekktir ve sayg1 duygusu beklemeden kendisi
ni oltimtin kucagma atacak kadar hayret verici mtikemmellikte ytice 
fedakarllk orneklerine kadar ula§Ir. Ama onlarm yeti§tirdikleri nesil
ler c;ok az kere arkalarma bakarlar. Ugni'nda kendilerini fedi'l~ eden ve 
yokluga terkeden gec;mi§lerini c;ok az kere dti§tintirler. Zira genc;lik ya
plSl itibany~a hep ileriye atllmaya l)az1rd1r. Yeni bir nesil yeti§tirmek 
-ve o nesle kendisini fede~ ederek tizerine dti§en gorevi yapmak ister. Ve 
i§te hayat kervam boylece yolunda ytiriir gider. 

islam; aile yuvasml kurdugu yapmm temel ta§l olarak kabul eder. 
Yeni yeti§Em yavrularm s1gm1p btiytidtigti bir yuvad1r. Orada yavru, 
sevgi, §efkat, yardimla§ma ve dayam§ma ctuygulanm geli§tirir . . Aile 
yuvasmdan mahrum yeti§en c;ocuk ise ne kadar rahat ederse etsin, ne 
kadar imkanlar hazirlamrsa hazirlansm, aile yuvasl dl§lllda nasll bir 
konfor ic;erisinde yeti§irse yeti§sin hayatmm birc;ok yanlanyla gayr-i ta
bii ve anormal olarak yeti§ir. Aile yuvasmm di§mda ba§ka yuvalardc 
yeti§en c;ocugun ilk once kaybedecegi §ey sevgi duygusudur. Psikoloj,i
nin tesbitlerine gore c;ocuk f1trati itibanyla hayatmm ilk iki yrlmda 
yalmz kendisine bagll bir annesinin olmas1m, ister. Annelik duygusuna 
ba§kasmm i§tirak etmesine tahammiil e~z. <;ocuk yuvalarmda, kre§
lerde ise bu imkan bulunmaz~ Qiinkii bir miirebbiye birc;ok c;ocuga bak
mak zorundad1r. <;ocuklar bu ortak ve sun'i annenin ba§kalarma da 
bPkmasma tahammiil edemez, klskamrlar. Ve boylece ruhlarmda klS
kangllk duygusunun tohumlan ekilir. Bunun ic;in bir daha orada sev
gi tohumlan ye§ermez. Ote yandan bir c;ocuk, hayatmm belirli bir sti
resinde kendisini gozeten ve idare eden mii§fik bir ele muhtagtlr. An
cak boylece ki§iligi geli§me imkam bulabilir. Bu ise ancak tabii yol
dan kurulmu§ btilunan Mle yuvalarmda miimktin olur. Sun'i olarak 
kuruhm yuvalaida boyle bir imkan yoktur. Qiinkti Slrayla nobet<;i ka-
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lan miirebbiyeler c;ocuktan c;oeuga el degi§tirirler ve orada yeti§en c;oeu
gun ki§iligi geli§mez. Ortaya bozuk §ahsiyete sahip nesiller <;Ikar. Her 
giin c;oeuk yuvalarmda yapllan teeriipeler; aile yuvasmm saghkh bir 
eemiyet kurmamn temel yap1s1 olmasmdaki koklii hikmetin bir yamm 
gozler oniine sermektedir. i§te islam; eemiyet.i boyle saglam f1trat esas
lanna gore kurmak ister. 

Burada Kur'an-1 Kerim annelerde gizli bulunan fedakarhk ve yiiee 
annelik duygusunu tasvir ediyor. Ki bu duygulan kar§ISmda Allah'm 
anne ve babalara sayg1 hususundaki emirlerine c;oeuklar ne kadar 
uyarlarsa uysunlar miimkiin degil bu iyiliklerle o fedakarhklan kar§I
layamazlar. 

«Annesi onu zahmetle ta§Idl ve zahmetle dogurdu. Ta§1mas1 ve 
siitten kesilmesi otuz ayd1r.» 

Bu ayetin, kelimelerinin <;1kard1g1 Sesler dahi gozler oniine anne
lerin zahmetini, c;abasm1 ve yorgunlugunu eanh olarak ortaya koy
maktadir: «Annesi onu zahmetle ta§Idl ve zahmetle dogurdu.n Ve biz, 
sanki ta§Imaktan yorulmu§ zor be zor nefes alan yorgun bir annenin 
ahlanyla kar§I kar§IYaYiz. Hamileligin son zamanlarmda boyle bir Sl
kmtl ic;erisine girer anneler. Dogum yapmamn verdigi s1kmtl ve IZdl
rab da aym §ekildedir. 

Genekolojinin geli§mesiyle goriiliiyor ki annelerin hamilelik ha
lindeki fedakarhklan son dereee biiyiik ve son d.ereee duygulandme1 
bir yiicelige sa.hiptir. 

Annenin rahmindeki yumurtae1klar erkek genleri tarafmdan yapl
lan ilhak ile birle§erek rahmin duvarlanna tutunuverir. Bu birle§en 
varhk geli§m·e kabiliyetine sahiptir. Tutundugu rahmin cidannda an
nenin kamm yava§ yava§ emmeye ba§lar. Ve bir siire sonra annenin 
damarlarmdaki kanla . baglantl kurar. Rahmin ic;erisinde ilhak edilmi§ 
bulunan bu yumurtae1k · annenin kanmdan meydana gelen bir <;Ikmtl 
ic;erisinde yiizer. Ve elde ettigi bir kanalla annenin viieudunun biitiin 
oziinii kendisine c;eker. Biiyiiyiip geli§mek. igin onu devamJl emer. ~by
Ieee a§Ilannn§ bulunan yumurtae1k ana rahminden siirekli olarak bes:
lenir. Hep hayat ozsuyu emer. Cefakar anneeik yer ic;er, hazmeder ve 
emer ve yediklerinin hepsi zengin ve proteinlerle dolu olarak tertemiz §e
kilde bu obur ve doymak nedir bilmeyen ~umurtae1ga gider. Ceninin 
kemiklerinin olU§masi devresinde annenin iliklerini daha c;ok emer 
c;iinkii biinyesinin geli§mesi ic;in ilige ihtiyae1 vard1r. Kemik yap1e1 ele
mentleri annenin kamndan c;ekerek alan bu yavrunun iskeleti giin be 
giin geli§ir. i§ bu kadarla degil daha pek<;ok merhale gerektir bir yav
runun dogmas1 ic;in. Sonra dogum giinii gelir c;atar. Y1pratle1, ae1 veri
ci zor bir ameliyedir bu. Ne var ki onun ak1llan durduracak deh§etteki · 
ac1lan f1tratm isteklerine kar§I duramaz. Ve anneye kendi mahsulii-

Ahka 

niin 
kar§ 
Bir l 
tiyet 

nin 
binil 
dur, 
maz, 
bekl: 
biiy'i 
i§te. 

vat 
dim 

hgl 
merl 
kalb 

dir. 
ten 
nne: 
mi \ 
bi S< 

miis 

ki§i 
taka 
han 
yat 
an-1 
gele 
ediy 
beliJ 

et.n 

den 



Ahkiif, 15-16) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIR1 7249 

niin tad1m tadma zevkini unutturamaz. Boylece anne f1tri ihtiya~lanm 
kar§Ilar ve hayata yeni bir varhk 91kanr. Ya§ayan ve geli§en bir varhk. 
Bir giin gelir anne oliir gider ama bu diinyaya getirdigi varhk haya
tiyetini siirdiiriir. 

Bunun ardmdan emzirme ve biiyiitme merhalesi gelir. Anne eti
nin ve iliginin oziinii siit halinde yavrusuna emzirir. Sinirinin ve kal
binin temelini de kucagmda yeti§tirdigi yavrusuna aktanrke~ mutlu
dur, sevinc; doludur, §efkat ve merhamet yiikliidiir. Hie; bir zaman usan
maz, b1kmaz bu dogan yavrucugun i§kenceleri onu rahats1z etmez. Onun 
bekledigi en biiyiik miik:lfiH diinyaya getirdigi yavrusunu geli§mi§ ve 
biiyiimii§ olarak gormektir. Onu en c;ok sevindiren biricik §ey budur 
i§te. 

insanoglu ne yaparsa yapsm bu fedak8.rllgm bedelini · odeyemez. 
<;iinkii o c;ok az ve degersiz §eyler yapabilir ancak. 

Ne kadar dogru soylemi§ Allah'm Rasulii . . . Annesini omuzunda ta
vat ettiren birisini goriince adam peygambere soruyor. Hakkm1 ode
dim mi acaba? Hay1r bir tek solugun hakkm1 dahi odeyemedin. 

Anne ve babaya iyilik yap1lmasm1 belirten, annenin yii.ce fedakar
llgl §eklinde ortaya 91kan durumlarla ki§inin olgunlngu ve erginlik 
merhalesini anlatan ve boylece insan fltratma, dogru yolu gosteren, 
kalbi Allah yoluna goti.iren ifadeler §Oylece devam ediyor: 

((Biz insana; anne ve babasma iyi davranmasm1 tavsiye etmi§iz
dir. Annesi onu zahmetle ta§ldl ve zahh1etle dogurdu. Ta§mmas1 ve slit
ten kesilmesi otuz ayd1r. Nihayet erginligine erince ve k1rk ya§ma va
nnca der ki : Rabbim, bana ve ana-bahama verdigin nimete §iikretme
mi ve ho§nud olacagm salih amel i§lemimi te'min et. Bana verdigin gi
bi soyuma da sali'l.h ver. Dogrusu ben Sana dondiim. Ve elbette ki ben 
m iisl iimanlardamm. » 

Olgunluk c;ag1 otuz ya§I ile kirk ya§ arasmdadir. Kirk ya§ma basan 
ki§i olgunluk c;agma ula§ffil§tlr. Orada artlk insanm biitiin kuvvet ve 
takati kemalini bulur ve mi.ikemmel bir §ekilde dii§iince ~tefekkiir 
hareketi ba§lar. Bu ya§a eren ki§inin fltra-tl selim olursa, hayata ve ha
yat otesine yonelir. Neticeleri dii§i.ini.ip gelecege gore plan yapar. Kur'
an-1 Kerim dogru fltrat sahibi nlhlann, omriin gec;en bir boli.imii ile 
gelecek boliimii arasmda bulunan yol aynmmdaki helecamm tasvir 
ediyor. Allah'a yonelip i<;inden gec;en duygulanm §Oylece ifade ettigini 
belirtiyor : 

(( Rabb1m, bana ve ana-babama verdigin nimete §i.ikretmemi te'min 
et.» 

Rabbmm nimetini duyan kalbin duasi budur. Kendisini ve kendin
den once gec;en anne ve babasm1 sonsuz nimetlere garkeden Rabbi 

Tef s i r , C: XIII ; F 455 
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kar§Ismda duygulanm boyle Wide eder. Onun btittin c;abalannm 
Rabbmm verdigi nimetlere §tiktirden aciz kald1gm1 belirtir. Bunun ic;in 
Rabbmm kendine yard1mc1 olmasm1 ister. «Te'min et bana)) ki §tiktir 
vazifesini yerine getirsin, bu btiytik vazifenin otesinde ba§ka me§glili
yetlerle vaktini heba edip ttiketmesin. 

«Ve ho§nlid olacagm salih amel i§lememi)) 
Bir ba§ka dua daha. Rabbmdan kendisini kemiHe ula§tiracak ve 

Rabbmm ho§nlidlugunu kazand1racak, ihs9n mertebesine yticeltecek 
salih amelde muvaffak k1lmas1 ic;in yard1m taleb ediyor. <;tinkti onun 
en son istedigi §ey Rabbmm nzas1d1r. Yalmz ve yalmz O'nu umar ve 
onu bekler. 

«Bana verdigin gibi soyuma da salah ver.n 
Uc;tincti istegi de bu. Mti'min gontiller, kendilerinin ifi't ettikleri 

salih ameli soyundan gelenlerin de yapmasm1 isterler. Kendisinden son
ra gelenlerin Allah'a ibadet edip nzasm1 taleb etmekte olduklanm go
rtince o duygu ile kalbleri huzur bulur. Elbette ki salih bir kulun en bti
ytik emeli saJih bir nesil yeti§tirmektir. Onun ic;in en btiytik hazine bu
dur. Yerytiztintin btittin zinetlerinden daha c;ok huzur verir gonltine. 
Anne ve babalardan c;ocuklara dogru uzanan bu dua ardarda gelen ne
sillerin Allah'a iti'tat etmesi gayesine mebnidir. (Seyyid Kutubl Fi Zl
lal'il Kur'an, XII, 319-323) 

----- 000----------

17 - Anne ve babas1na: Of sizden, benden once nice 
nesiller gelip ge<;mi9ken beni mi tekrar diriltmekle tehdid 
ediyorsunuz? diyen kimseye, anne ve babas1 Allah'a sigi
narak: Yaz1klar olsun sana. iman et, muhakkak ki Allah'1n 
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\ aadi haktlr dedikleri hal de; bu, eskilerin masallanndan 
ba~ka bir §ey degildir, der. 

18 - i§te onlar, kendilerinden once cinlerden ve insan
lardan gelip ge<;mi§ ummetler i<;inde uzerlerine soz hak 
olmu§ kimselerdir. Dogrusu onlar, husrana ugrayanlardan
dirlar. 

19 - Herkesin yaptiklanna gore dereceleri varillr. 
Herkese i§lediklerinin kar§1llg1 odenir. V e kendilerine 
zulmedilmez. 

20- 0 kufredenlere ate§e sunulduklan gun: Dunya
daki hayat1:tuzda sizin i<;in temiz alan her §eyi harcadinlz, 
onlann zevkini surdunuz. Bugun ise yeryuzunde haks1z 
yere buyukluk taslaman1zdan ve fas1kllk etmenizden otu
ru al<;altlCl bir azab goreceksiniz, denir. 

Anne ve Babasma Of Diyenler 

Allah Teah1, ana babalanna dua eden ve onlara iyilik edenlerin 
duru,mu ile onlarm, katmda kazanacaklan kurtulu§ ve kazanc;lan zik
retti~ten sonra pe§inden ana babalarma asi olan bedbahtlarm duru
munu zikreder ve §Oyle buyurur: <<Anne ve babasma: Of sizden ... diyen 
kimse ... n Bu, boyle soyleyen herkes hakkmda umumidir. Bu ayetin, 
Abdurrahman ibn Ebu Bekr hakkmda nazil oldugunu zannedenlerin 
gorti§ti zay1ftlr. Zinl Abdurrahman ibn Ebu Bekr bundan sonra muslti
man olmu§; hem de guzel bir musluman ve zamanmm hay1rlllarmdan 
olmu§tUr. Avfi'nin ibn Abbas'tan rivayetine gore bu ayet-i kerime, 
Ebubekir es-S1ddik'in oglu hakkmda nftzil olmu§tur. Ancak bu riva
yetin s1hhati §tiphelidir. En dogrusunu Allah bilir. ibn Cureyc'in Mu
cahid'den rivayetine gore, ayet Abdullah ibn Ebu Bekr hakkmda na
zil olmu§tur. ibn Ctireyc'in de gorti§ti boyledir. Digerleri ise ayetin 
Abdurrahman ibn Ebu Bekr hakkmda nazil oldugunu soylerler. Sud
di de boyle demektedir. Ancak bu ayet-i kerime ana babasma asi olan, 
hakk1 yalanlayan ve ana babasma: Of sizden diyerek onlara asi olan 
herkes hakkmda umumidir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ali ibn Hti
seyn'in .. . Abdullah ibn el-Medini'den rivl1yetine gore; o, §Oyle anlatl
yor: Mervan hutbe okurken ben de mescidde idim. Allah Teala mu'min
lerin emirine, Yezid hakkmda guzel bir fikir ilham etti. ~ayet o ha
lefini belirtmi§se, §Uphesiz Ebubekir ve Orner de haleflerini belli et
mi§lerdi, dedi. Abdurrahman ibn Ebu Bekr dedi ki : Bu kralllk degil 
de nedir? Allah'a yemin ederim ki Ebubekir ne c;ocuklarma ne de aile-
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si halkma boyle bir ~ey birakmami§tlr. Mu?!viye de c;ocuguna §efka
tinden ve deger vermesinden otU.ru boyle bir §ey birakmami§tir. 
Mervan: Ana babasma; of sizden, diyen sen degil misin? deyin
ce Abdurrahmfw: Sen lanetli adamm oglu degil misin? Allah Rasulu 
(s.a.) senin babana lanet etmi§ degil miydi? dedi. Her ikisinin sozlerini 
i§iten Hz. Ai§e: Ey Mervan, Abdurrahman'a §Oyle §oyle diyen sen mi
sin? Yalan soyledin. Ayet onun hakkmda nazil olmad1, aksine filan og
lu filan hakkmda nazil oldu, dedi. Mervan aglayarak minberden indi, 
odasmm kap1sma kadar geldi, kendi kendin~ konu§arak aynllp gitti. 
Buhari hadisi ba§ka bir isnad ve ba§ka laflzlarla rivayet eder ve der ki: 
Bize Musa ibn ismail'in .. . Yusuf ibn Mahek'den rivayetine gore o, 
§oyle anlatlyor: Mervan, Muaviye ibn .Ebu Stifyan'm Hici'lz valisi idi. 
Bir hutbesinde babasmdan sonra biat edilmek iizere Muaviye'nin oglu 
Yezid'i zikretmeye ba§ladi. Abdurrahman ibn Ebu Bekr kendisine bir 
§ey soyleyince: Onu yakalaym, dedi. Abdurrahm?ln, Hz. Ai§e (r.a.)nin 
evine girdigi ic;in yakalayamadilar. Mervan : ~uphesiz bu, hakkmda 
«Anne ve babasma : Of sizden, benden once nic~ nesiller gelip gec,;mi§
ken beni mi tekra.r dirilmekle tehdid ediyorsunuz? n ay~tinin nazil ol
dugu kimsedir, dedi. Hz. Ai§e de orttintin arkasmdaii ~-0yle konu§tu : 
Benim ma'zur olduguma dair inzal buyurduklan di§mda Allah Teala 
Kur'an'da bizim hakk1m1zda hi<; bir §ey indirmemi§tir. Hadisin ba§ka 
bir kanaldan rivayeti §Oyledir: Nesei'nin Ali ibn Huseyn kanallyla ... 
Muhammed ibn Ziyad'dan rivayetine gore; o, §oyle anlatlyor: Muavi
ye, ogluna biat edilmesini istediginde Mervan: Ebubekir ve Omer'in 
sunnetidir, demi§ti. Abdurrahman ibn Ebu Bekr ise : Bu, Hirakl'm (He
raklius) ve Kayser'in sunnetidir, dedi. Mervan: Bu adam Allah Teala'
nm hakkmda: «Anne ve babasma: Of sizden . .. diyen kimsen ayetini in
dirdigidir, dedi de, bu Hz. Ai§e'ye ula~mca ~oyle dedi: Mervan yalan 
soylemi§. Allah'a yemin ederim ki onun hakkmda nazil olmaiTII§tir. 
Ayetin, hakkmda nazil oldugu ki§inin adm1 belirtmek isteseydim §Up
hesiz admi sbylerdim. Ancak Allah RasUlu (s.a.), daha Mervan baba
smm sulbunde iken Mervan'm babasma lanet etmi§tir ve Mervan Al
lah'm lanetinden bir parc;ad1r, dedi. 

"Benden once nice nesiller gelip gec;mi§ken; (insanlar gec,;ip git
mi§ ve onlara dair hi<; bir haber almamaml§ken) beni mi tekrar diril
tilmekle, (kabirden <;lkanhp ha~rolunmakla) tehdid ediyorsunuz? di
yen kimseye, anne ve babas1 Allah'a s1gmarak : (<;ocuklanm Allah'm 
hidayete erdirmesini dileyip ona) yaz1klar olsun sana. fman et, mu
hakkak ki Allah'm vaadi hakt1r, dedikleri halde; bu, eskilerin masal
lanndan ba§ka bir §ey degildir, der." Allah Te§Ja da buyurur ki : << i§te 
onlar, kendilerinden once cinlerden ve insanlardan gelip ge<;mi§ urn
metter i<;inde uzerlerine, soz hak olmu~ kimselerdir. Dogrusu onlar, 

A . 

h i 
ri 
di 
(( ~ 

n: 
le 
dl 

d 
tE 
OJ 

y 
H 
d 
gl 
Sl 

B 

b 
J 

VI 

r1 

r: 

n 
n 

9' 
a 
d 
k 
y 
d 

y 
1: 
t 
c 
a 



Ahkii.f, 17-20 ) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERlM TEFS!R! 7253 
----------

hiisrana ugrayanlardand1lar.n ~iiphesiz onlar, kiJamet gunu kendile
rini ve ailelerini hiisrana ugratan k:Hirler ziimresine girmi§ kimseler
dir. Ayet-i kerim'='nin ba§mdaki ui§te onlarn W\.desi; bir onceki ayette 
vanne ve babasma; of sizden, diyenn kimsenin- biraz once de belirttigi
miz gibi- sadece Abdurrahm:ln ibn Ebu Bekr'e del8Jet etmeyip boy
le diyen herkes hakkmda umumi oldugunun delilidir. Hasan ve Kata
de derler ki: 0; kafir, giinahkar, ana-babasma asi gelen ve yeniden 
diriltilmeyi yalanlayand1r. Hafiz ibn Asakir'in Sehl ibn Davud'un hal 
tercemesinde Hi§am ibn Ammar kanallyla . .. Ebu Umame el-Bahili'den, 
onun da Hz. Peygamb'=r (s.a .)den rivayetine gore efendimiz §Oyle bu
yurmu§tur: Dort kimse vard1r ki, Allah Teal:l Ar§'mm iizerinden onlara 
Janet eder, melekler de amin derler : Yoksullan kand1ran - Ravi Halid 
der ki: Elini yoksula dogru uzatlp : Gel, sana vereyim, diyen, yoksul 
geldigi zaman da : Benim yammda sana verecek bir §ey yok, diyen kim
sedir- gozleri gormeyen kimseye oniinde hi<; bir §ey olmad1g1 halde : 
Hayvandan sakm, diyen, bir kavmin yurdunu soran kimseye ba§ka 
bir yeri gosteren, Allah'tan medet umduruncaya kadar ana-babasmi 
Joven kimse . Bu, ger<;ekten garib bir hadistir. 

«Herkesin, yapt1klarma gore dereceleri (ameline gore bir azab1) 
vard1r. Herkese i§lediklerinin kat§Illgl odenir. Ve kendilerin'= (bir zer
re ag1rllg1 ve daha da az1 haks1zllk yap1lmaz) cc zulmedilmezn. At-dur
rahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki : Cehennemin derec'=leri a§ag1 dog
ru, cennetin dereceleri de yukan dogru gider. 

«0 kiifredenler ate§e sunulduklan gun: (Bir azarlama ve su<;la
ma olarak) Diinya hayatmda bizim i<;in temiz olan her §eyi harcadi
mz, onlarm zevkini siirdiiniiz .n denir. Hz. Orner ibn Hattab (r.a.), bir
<;ok temiz yiyecek ve i<;ecekten sak1mp uzak durur ve : Allah Teala'nm 
azarlay1p «Diinyadaki hayatm1zda sizin i<;in temiz olan her §eyi harca
dmlz, onlann zevkini siirdiiniiz. n buyurdugu kimseler gibi olmaktan 
korkuyorum, derdi. Ebu Miclez der ki : Topluluklar kiyi'tmet giinii diin
yadaki iyiliklerini arayacaklar da kendilerine : «Diinyadaki hayatlmz
da sizin i<;in temiz alan her §eyi harcadmiZ .>> denilecek . 

«Bugiin ise yeryiiziinde haks1z Y'=re biiyiikliik taslamamzdan ve 
fas1kllk etmenizden otiirii al<;altici bir azab goreceksiniz, denir. >> Ceza
lan amellerinin cinsinden olacaktir. Nasrl diinyada iken nimet i<;inde 
yiiziip hakka tabi olmaktan biiyiiklenmi§ler, giinahlar i§lemi§lerse; Al
lah Teal;l da onlan horluk azab1yla cezalandiracaktir . Bu azab; onlan 
tahkir edip kii<;iiltme, horlama, s1zlatan ac1la r, pe§pe§e gelen hasretler, 
cehennemin korkun<; derekelerindeki yurdlar ve duraklard1r. Allah Te
ala bizi biitiin bunlardan korusun ve kurtarsm. 
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21 - Ad'1n karde~ini de hatlrla. Hani kavminl; Allah
tan ba~kas1na'ibadet etmeyin, diyen nice uyanc1lar gelip 
gec;mi~ken Ahkaf ile uyanp; dogrusu ben sizin ic;in buyuk 
guniin azablndan korkanm, diye korkutmu~tu. 

. 22 - Onlar da: Sen, bizi tannlanm1zdan dondiirmek 
ic;in mi geldin? Dogru soyleyenlerden isen haydi tehdid 
ettigin ~eyi ba~1m1za getir, demi~lerdi. 

23 - 0 da: ilim, ancak Allah katlndad1r. Ben size gon
derildigim ~eyi teblig ediyorum. Ama bakworum ki siz, 
cahil bir ka vimsiniz, demi~ ti. 

24 - Onu, vadilerine dogru yay1lan bir bulut ~eklin
de goriince dediler ki: Bu, bize yagmur getirecek biiyiik 
bir buluttur. Hay1r o, acelece beklediginiz ~ey, bir riizgar
dir ki ic;inde elem verici azab vard1r. 

25 - Rabb1n1n emri ile her ~eyi y1kar. Bunun ii.zerine 
onlann meskenlerinden ba~ka bir ~ey goriinmez oldu. i~te 
Biz, suc;lular giiruhunu boylece cezaland1nnz. 

Ve Ad Kavminin Karde§i 

Allah Teala, kavminden kendini yalanlayanlann yalanlamasma 
kar§I peygamberini teselli ederek : ((Ad kavminin karde§ini de hatu
la ... n buyuruyor ki bu, Hz. Hud (a.s.)dur. Allah Teala onu Ad kavmi
ne peygamber olarak gondermi§ti. Onlar Ahkftf'da otururlardL Ahkat, 
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ibn Zeyd'in soyledigine gore kum dagland1r. ikrime ise Ahkat'm, dag 
ve magara oldugunu sayler. Hz. Ali ibn Ebu TaJib (r.a.); Ahkat'm Had
ramut'da Biirhtlt ad1 verilen bir vadi oldugunu sayler. Kafirlerin ruh
lan orada birbirleriyle kar§lla§lriDl§. Katade der ki: Bize anlatlld1gma 
gore, Ad, Yemen'de bir kabile olup e§-~ihr denilen bir yerde deniz civa
rmdaki kumsallarda otururlarml§. ibn Ma,ce, «Ki§i duft ettigi zaman 
kendinden ba§lasm.H babmda der ki: Bize Hiiseyn ibn Ali'nin ibn Ab
bfl.s'tan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Allah, 
bize ve Ad kavminin karde§ine merhamet buyursun. 

((Hani kavmini; Allah'tan ba§kasma ibadet etmeyin~ diyen nice 
uyanc1lar gelip gegmi§ken Ahkfl.f ile uyarml<:?tl.>> Allah TeiUa, onlann 
iilkesinin gevresinde bulunan kasabalara uyanc1 peygamberler gonder
mi§tir. Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde de §byle buyurur: l<Artlk 
bunu hem oniindekilere, hem de ardmdakilere ibret verici bir ceza kll
dlk.>; (Bakara, 66) , uEger yiiz gevirecek olurlarsa; Ad ve Semud'un yll
dmmma benzer bir y1ldmmla sizi uyannm, de. Onlara; Allah'tan ba§
kasma ibadet etmeyin (sizin igin biiyiik bir giiniin azabmdan korkuyo
rum) diye .Onlerinden ve arkalarmdan peygamberler gelmi§ti.n (Fussi
let, 13, 14) . Hz. Hud bu sqzleri onlara soylemi§ti. Kavmi de kendisine 
§6yle cevab verdiler: uSen, bizi tannlanm1zdan dondiirmek igin mi gel
din? Dogru soyleyenlerden isen, haydi tehdid ettigin §eyi ba§1m1za ge
tir.n Boylece Allah'm azab ve cezaland1rmasmm ba§lanna gelmesini 
uzak gorerek bu azabm hemen gelivermesini istemi§lerdi. Bu, Allah Te
ala'nm §U kavli gibidir : «Buna inanmayanlar onun gabucak gelmesini 
isterler.>> (~ura, 18) . 

l<O da: ilim, ancak Allah katmdad1r.n Az§bm ba§mlza hemen ge
tirilmesine miistehak olup olmadigm1z1 en iyi Allah bilir ve buna isti
naden azabmlZl gabukla§tmr. «Ben size gonderildigim §eyi teblig edi
yorum.n Bana ,dii§en, gonderildigim §eyi teblig etmektir. l<Ama baklyo
rum ki siz, cahil bir kavimsiniz (akllmz ermiyor ve hi<; bir §ey anlaml
yorsunuz) demi§ti.H 

Allah Teala buyurur ki: Azabm kendilerine yoneldigini gorunce; 
bunun bir yagmur bulutu olduguna inanarak sevindiler, birbirlerine 
miijdeler verdiler. Onlar kurakllk igindeydiler ve yagmura muhta<;tllar. 
Allah Teala da buyurur ki : ((Hay1r o, acelece beklediginiz §ey, bir riiz
gardlr ki iginde elem verici azi3,b vard1r.n Bu; «Dogru soyleyenlerden 
isen, haydi tehdid ettigin §eyi ba§lmlza getir.n demi§ oldugunuz azab
dir. ((Rabbmm emri (ve izni) ile (y1k1llp harab olabilecek her §eyi) yl
kar. (tahrib eder.) n «Her ugrad1g1 §eyi b1rakmay1p toza geviriyordu.n 
(Zariyat, 42) «Bunun iizerine onlann meskenlerinden ba§ka bir §ey 
goriinmez oldu.n Sonunculanna vanncaya kadar hel8k oldular ve on
lardah hi<; bir kalmt1 kalmad1. «i§te Biz, suglular giiruhunu boylece ce-
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zalandmnz.n Elc;ilerimizi yalanlayan ve emrimize zrd gidenler hak
kmda bizim htikmtimtiz budur. 

Bunlann krssalarma di'tir mtifred ve garib hadisler cumlesinden 
olarak gerc;ekten garib bir hadis varid olmu§tUr. imam Ahmed der ki: 
Bize Zeyd ibn Habbab'm ... Haris el-Bekri'den rivayetine gore; o, §Oyle 
anlatlyor: Ala ibn Hadrami'yi Allah Rasulti (s.a.)ne §ikayet etmek tize
re c;rkmi§ ve Rabeze'ye ugramr§tlm. Orada Temim ogullarmdan yalmz 
ba§ma oturan bir ihtiyar kadm gordtim. Bana: Ey Allah'm kulu, be
nim Allah Rasulti (s.a.)ne iletilecek bir istegim var. Beni ona ula§tlnr 
mrsm? dedi. Ben de kadmr ytiklenip Medine'ye getirdim. Bir de baktlm 
ki mescid dopdolu ve siyah bir bayrak dalgalamyor. Bilal krllcmr ku§an
mr§ halde Allah Rasulu (s.a.)ntin ontinde duruyor. Bu insanlara ne olu
yor? dedim de, Allah Rasulti (s.a.) Amr ibn As'r oncu olarak bir yere 
gondermek istiyor, dediler. . Oturdum, Allah Rasulti (s.a.) evine girdi, 
yanma gitmek ic;in izin istedim, izin verdi girdim ve selam verdim. Te
mim oguHan ile aramzda bir §ey var mr? diye sordu. Ben: Evet dedim, 
bir sava§ta onlan hezim-=te ugratmv§tik. ~oyle devam ettim: Temim 
ogullarmdan orada yalmz kalan ihtiyar bir kadma ugradrm. Kendisini 
sana getirmemi istedi, o kaprda duruyor. Allah Rasuluni.in izni i.izerine 
kadm ic;eri girdi. Ben: Ey Allah'm elc;isi, §ayet Temim ile aramrza bir 
engel koymayr uygun gorursen bu engeli Dehna (c;olti) olarak kay, de
dim. ihtiyar kadm ate§lenip oturdugu yerde dogruldu ve: Ey Allah'm 
elc;isi, senin Mudar kabilen nereye srgmacak? dedi. (Haris el-Bekri) der 
ki, ben §Oyle dedim: Benim misalim eskilerin dedigi gibidir: «Benim 
kec;im oli.imi.ini.i beraberinde ta§ldLn (*) Bu ihtiyar kadmr yi.iklenip ge
tirdim ve onun bana bir hasrm oldugunu hissetmedim bile. Act kavmi
nin elc;isi gibi olmaktan Allah'a ve Rasuli.ine srgmmm, dedim. Allah Ra
sUli.i: Act kavminin elc;isi de nedir? buyurdu. Elbette bu hadiseyi en iyi 
bilendi ama onu konu§turmak istiyordu. Ben §Oyle anlattlm: Ad kavmi 
kurakllga duc;ar kalmr§ ve Kayl admda birini elc;ileri olarak gonder
mi§lerdi. Bu elc;i Muaviye ibn Bekr'in yanma ugradr, orada bir ay kal
dL Muaviye ona i<;kiler ic;iriyor ve Ceradeti'm admdaki iki cariyesi ona 
§arkrlar soyli.iyordu. Bir ay gec;ince Kayl Mehra .dagma c;rkrp: Ey Al
lah'rm, Sen biliyorsun ki ben bir hastaya gelmedim ki onu tedavi ede
yim. Bir esire gelmedim ki fidye verip onu kurtarayrm. Allah'rm, daha 
once verdigin §ekilde Ad kavmine yagmur ver, dedi. Siyah bulutlar go
ri.indi.i ve bulutlardan : Sec;, diye bir ses geldi. Bulutlann ic;inden siyah 
olamna i§aret etti de, o buluttan: Ktil ve helaki al, diye nida olundu. Ad 
ka vminden hie; kimse kalmad1. Onlara gonderilen ri.izgar sadece benim 

( * l Kendi felil.ketini kendi eliyle haz1rlayan kimse· i<;in soylenen bir atalar sozii. 
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§U yuzugumden ge~ecek kadard1 da bununla heEtk aldular. Ebu Vail 
der ki: Dagru soyledi. Kadm alsun, erkek alsun. Bir el~i gonderdikleri 
zaman ana: Ad kavminin el~isi gibi alma, derlerdi. Bu hadisi Tirmizi, 
Nesei ve ibn Mace rivayet etmi§lerdir. Bu hadis daha once A'raf sure
sinde de ge~mi§ti. 

imam Ahmed der ki: Bize Harlin ibn Ma'rUf'un ... Hz. Ai§e'den ri
vayetine gore; a, §6yle diyar: Allah Rasulu (s,a.)nu ku~uk dili gorunun
ceye kadar guler halde hi~ gormedim. 0, sadece tebessuhl ederdi. Bir 
bulut -veya ruzg·ar- gordugu zaman yuzunde bir ha§nudsuzluk beli
rirdi. Hz. Ai§e der ki: Ey Allah'm el~isi, insanlar bulutu gordukleri za
man yagmur yagacag1 umidi , ile sevinirler. Goruyarum ki sen bulutu 
gordugun zaman yuzunde ha§nudsuzluk beliriyar, dectim. Allah RasUlu 
(s,a.) §Oyle buyurdu: Ey Ai§e, anda azab almad1gm1 bana kim te'min 
eder? Bir kavim ruzgarla azab alunmu§tU. 0 kavim aza,bl gorduklerin
de: i§te bir yagmur bulutu, demi§lerdi. Hadisi Buhari ve Muslim, ibn 
Vehb kanahyla tahric etmi§lerdir. imam Ahmed der ki: Bize Abdurrah
man'm ... Hz. Ai§e'den rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.), gokyuzu 
ufuklarmdan birinde yeni beliren bir bulut gordugunde namazmda bile 
alsa i§ini terkeder, sanra: Allah'1m, ic;indeki §erden Sana s1gmmm, der
mi§. Allah TeEUa a bulutu giderdiginde Allah'a hamdeder, bulut yag
mur getirirse: Allah'un, anu faydall bir yagmur k1l, diye dua edermi§. 
Muslim, Sahih'inde der ki: Bize Ebu Tahir'in ... Hz. Ai§e'den rivayetine 
gore; a, §oyle anlatlyar: Ruzgar estigi zaman Allah Rasulu (s.a.): Al
lah'lm, Senden anun haynm, i~indekilerin haynm ve gonderildigi §e
yin haynm dilerim. Onun kotulugunden, ic;indekilerin kotuliigunden 
ve gi:inderildigi §eyin kotuliigunden de Sana s1gmmm, diye dua eder
mi§. Hz. Ai§e der ki: Gok bulutlarla kapand1g1 zaman Aliah Rasulunun 
rengi degi§ir, hanesine girer <;Ikar, gider gelirdi. Yagmur yagdmrsa 
anun durumu artadan kalkard1. Hz. Ai§e Allah Rasulunun bu durumu
nu fark edip sardugunda, Allah RasUlu (s.a.) §Oyle buyurdu: Ey Ai§e, 
belki de bu bulut Ad kavminin soyledigi gibidir: «Onu, vadilerine dag
ru yay1lan bir bulut §eklinde gorunce dediler ki: Bu, bize yagmur ge
tirecek biiyuk bir buluttur.n Ad kavminin helakine dair k1ssay1 burada 
tekrarma gerektirmeyecek §ekilde A'raf ve Hud surelerinde vermi§tik. 
Hamd ve minnet Allah'ad1r. 

Taberani der ki: Bize Abdan ibn Ahmed'in ... ibn Abbas'tan riva
yetine gore Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurdu: Ad kavminin uzetine 
gonderilen ruzgarm ~1kmas1 i~in a~1lan: k1s1m yalmzca bir yuzuk yeri 
kadard1. Sanra bu ruzgar bedeviler uzerine gonderildi, bedevileri ahp 
kasaballlann uzerine yoneldi. Kasabahlar bulutu goriince: Bu, ufukta 
beliren bize yagmur getirecek buyuk bir buluttur, dediler. Bedeviler bu
lutun ic;indeydiler. Bulut, bedevileri kasabahlar uzerine at1p yagd1rd1 
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ve sonunda helak oldular. Ravi der ki: Bu ruzgar, bekc;ilerine isyan 
ederek kap1 arahklanndan t;Ikml~tl . 
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26 - Andolsun ki onlan, s1z1 yerle9tirmedigimiz yer
lere yerle9tirmi§tik. Ve kendilerine kulaklar, gozler ve kalb
ler vermi9tik. Ne var ki kulaklan, gozleri ve kalbleri onla
ra bir fayda saglamad1. <;-unku onlar, Allah'1n ayetlerini 
bile bile inkar ~diyorlard1. Sonunda onlan alay ettikleri 
9ey ku9atlverdi. 

27 - Andolsun ki Biz, <;evrenizdeki kasabalan da yok 
ettik. Belki donerler diye ayetleri tekrar tekrar a<;iklad1k. 

28 - Allah'1 b1rakarak O'na yak1nhk peyda etmek i<;in 
edindikleri tannlar kendilerine yard1m etmeli degil miydi? 
Hay1r, onlar gorunmez oldular. Bu; onlann yalanian ve 
uydurup durduklan 9eydir. 

Allah Teala buyurur ki: Dunyada gec;mi§ ummetlere mal ve c;ocuk
lar, size ne bir benzerini ne de yakm1m vermedigimiz dunyahklar ver
mi§tik. «Ve kendilerine kulaklar, gozler ve kalbler vermi§tik. Ne var 
ki kulaklan, gozleri ve kalbleri onlara bir fayda saglamadL <;unku on
lar, Allah'm ayetlerini bile bile inkar ediyorlardu Sonunda yalanlay1p 
meydana gelmesini uzak gordukleri ve alaya ald1klan Allah'm azab1 ve 
cezalandirmasi onlan ku§atlverdi. Ey muhatablar, onlar gibi olmak
tan sakmm ki dunyada ve ahirette onlarm ba§ma gelenler sizin de 
ba§lmza gelmesin . . 

«Andolsun ki, Biz, c;evrenizdeki kasabalan da yok ettik .>> Burada 
Mekke'liler kasdedilmektedir. Allah Teala Mekke c;evresinde peygam
berleri yalanlayan ummetleri helak buyurmU§tU. Bunlardan birisi Ad 
kavmi olup Yemen k1y1smda Hadramut'taki Ahkaf'ta idiler. Digeri ise 
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Semud kavmi olup onlarm duraklan da Mekke'lilerle ~am arasmday
dl. Yemen ahalisi olan Sebe', Mekke'lilerin Gazze'ye giderken yollan 
iizerinde olan Medyen ve yine gelip ge<;tikleri Lut kavminin gblii de 
bunlardandlr. 

«Belki dbnerler diye ayetleri tekrar tekrar (beyan '=dip) a<;1klad1k. 
Allah'1 b1rakarak ona yakmhk peyda etmek i<;in edindikleri tannlar 
kendilerine yard1m etmeli degil miydi?n Allah'm du~mda edinmi§ ol
duklan tannlar muhta<; olduklan s1rada kendilerine yard1m etmeli de
gil miydi? «Hay1r, onlar gbriinmez oldular.n Kendilerine en muhta<; 
olduklan s1rada <;ekip gittiler. «Bu; onlann yalanlan ve (Allah'a yakm
hk peyda etmek i<;in onlan tannlar edindikleri hususunda) uydurup 
durduklan §eydir.» Bu tannlara ibadetlerinde ve onlara giivenip da
yanmalannda biitiin biitiine kay be tmi§ ve hiisrana ugrarm§lardlr. 

29 - Hani Kur'an dinlesinler diye sana cinlerden bir 
taife yoneltmi1?tik. Haz1r olunca demi1?lerdi ki: Susun. Kur'
an tamam olunca da her biri birer uyancl olarak kavimle
rine donmli1?lerdi. 

30 - Ve demi1?lerdi ki: Ey kavmimiz, dogrusu biz Mu
sa'dan sonra indirilmi1? olan ve kendinden oncekileri dog
rulayan, hakka ve dogru yola hidayet eden bir kitab dinle
dik. 

31 - ~Y kavmimiz: Allah'1n davetc;isine uyun. Ona 
iman edin ki sizin gunahlann1zdan bir kism1n1 bag11?las1n 
ve sizi elim bir azabdan kurtarsln . 

32 - Allah '1n davetc;isine uymayan kimse bilsin ki; 
yeryuzunde Allah'1 aciz b1rakamaz. Ve onun ic;in Allah'-
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tan ba!]ka veliler de bulunmaz. l!]te onlar apa<;ak bir saplk
llk ic;indedirler. 

Cinlerden Bir . Taife 

imam Ahmed der ki: Bize Sufyan'm ... Zubeyr'den rivayetine go
re o, ccHani Kur'an dinlesinler diye sana cinlerden bir tfljfe yoneltmi§
tik.n ayeti hakkmda der ki: Bu, Nahle'de olmu§tUr. Allah Rasulu (s.a.) 
yats1 namaz1m k1larken uNerdeyse <;evresinde ke<;ele§irler, birbirlerine 
girerlerdi.n kavlinde oldugu gibiydiler. (Cinn, 19) Onlar Allah Rasuhi 
(s.a.) nu birbirine yapl§ml§ ke<;e gibi birbirleri uzerinde dinlemi§lerdi. 
Hadisi sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Biraz sonra gelecegi uze
re ibn Cerir'in ikrime'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetine gore bun
lar Nusaybin cinlerinden yedisiydi. 

imam Ahmed'in Afvan'dan, onun Ebu Avane'den; H8J1z Ebu Bekr 
el-Beyhaki'nin Delail en-Nubuvve'sinde Ebu Hasan Ali ibn Ahmed ka
nallyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore o, §oyle demi§tir: Allah Ra
sulU (s.a.) cinlere Kur'an okumami§ ve onlan da gormemi§tir. Allah 
Rasulu (s.a.) ashabmdan bir grupla beraber Ukkaz <;ar§Isma dogru git
mi§ti. ~eytanlarla gok haberleri arasmda engel konulmu§, onlann uze
rine alevleri gonderilmi§ ve §eyti'mlar bunun uzerine kavimlerine don
mu§lerdi. K~tvimleri: Ne oldu size? demi§lerdi de donen §eytanlar: Bi
zimle gok haberleri arasma engel konuldu ve uzerimize ate§ alevleri 
gonderildi, dediler. Kavimleri: Sizinle gok haberlerinin arasma engel 
olan, mutlaka yeni meydana gelen bir olayd1r. Yeryuzunun dogu ve 
batllanna gidin, sizinle gok haberleri arasma engel olanin ne oldugu
na bir bakm bakallm, dediler. ~eytaniar yeryuzunun dogu ve batllan
na gidip kendileri ile gok haberleri arasma engel olam aramaya ba§la
dllar. Tihame tarafma yonelerek giden §eytanlar Ukkaz ~ar§Isma (pa
zanna) gitmekte olan Allah Rasulu (s.a.)nu Nahle'de ashabma sabah 
namazm1 k1ld1nrken gordUler. Kur'fm-1 duy':lnca ona kulak kesildiler 
ve: Allah'a yemin olsun ki bu, sizinle gi:ik haberleri arasma giren ha
berdir, dediler. i§te oradan kavimlerine donerek: uDogrusu biz, dogru 
yola gi:ituren, hayrete du§uren bir Kur'an dinledik de ona inand1k. Biz, 
Rabb1m1za hi<; bir §eyi ortak ko§mayacag1z.n (Cinn, 1-2) dediler. Al
lah Teala da peygamberine: uDe ki: Cinlerden bir toplulugun onu din
ledigi bana vahyolundu.n (Cinn, 1) ayetini indirdi. Allah RasUlu (s.a.) 
ne vahyolunan, ancak cinlerin sozudur. Hadisin bir benzerini Buhari 
de Musedded'den rivayet etmi§tir. Muslim, hadisi ~eyban ibn Ferruh'
dan, o da Ebu Avane'den rivayetle tahric etmi§tir. Tirmizi ve Nesei ha
disi tefsirde Ebu Avane kanallyla rivayet ediyorlar. 

Yine imam Ahmed der ki: Bize Ebu Ahmed'in ... ibn Abbas'tan ri-
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vayetine gore; o, §6yle demi§tir: Cinler vahyi dinlerler, bir kelimeyi i§i
tip ona on kelime daha ilave ederlerdi. Boylece onlann i§ittikleri gerc;ek, 
ilave ettikleri de batll olurdu. Daha onceleri onlar y1ld1zlarla ta~lanmaz 
lard!. Allah Rasulii (s.a.) peygamber olarak gonderilince onlardan bi
risi oturdugu yere geldiginde hemen isabet ettigini yakan bir ate§ ale
vi iizerine atlllr oldu. Bunu iblis'e §ikayet ettiler de: Bu olsa olsa yeni 
meydana gelmi§ bir §eydendir, deyip ordulanm yayd1. Onlar Hz. Pey
gamber (s.a.)i Nahle daglan arasmda namaz kllarken gordiiler ve ib
lis'e gelip bu durumu kendisine haber verdiler. iblis: Yeryiiziinde yeni 
meydana gelen olay i§te budur, dedi. Tirmizi ve Nesei, Siinen'lerinin ,tef
sir bahsinde bu hadisi israil kanallyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi ha
disin hasen sahih oldugunu sayler. Aym §ekilde Eyyub hadisi Said ibn 
Ciibeyr'den, o da ibn Abbas'tan rivayet eder. Yine yukardaki ifadelere 
benzer §ekilde ve daha uzunca olarak Avfi de hadisi ibn Abbas'tan ri
vayet etmi§tir. Hasan el-Basri de der ki: Allah Rasulii (s.a.), Allah Te
ala kendisine cinlerin haberini inzal buyuruncaya kadar onlarm kendi 
k1raetini i§ittiklerini ve dinlediklerini hissetmemi§ti. 

Muhammed ibn ishak Allah Rasulii (s .a.) niin Ta.if'e gidip Allah'a 
davet edi§ini, onlann bu davetten yiiz c;eviri§lerini Yezid ibn Ruman 
kanallyla Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'den riv;1yetle uzunca zikre
der ve orada Allah Rasuliiniin §U giizel duas1m da verir: Allah'1m, gii
ciimiin zay1fllgm1 ve c;aresizligimi Sana §ikayet ederim ... i§te Allah Ra
sulii (s.a.), Taif'lilerin yanmdan donii§iinde Nahle'de gecelemi§ ve o 
gece Kur'an okumu§tu. Nusaybin ehlinden cinler de Allah Rasulii (s.a.) 
nii dinlemi§lerdi. Bu, sahihtir. Fakat o gece cinlerin, Allah Rasulii 
(s.a.)niin klr.aetini dinledikleri konusu §iiphelidir. Zira cinlerin Kur'an'l 
dinlemeleri, Allah Rasulii (s.a.) ne vahiy indirilmesinin ba§lang1Cmda
dlr. Nitekim biraz once zikredilen ibn Abba,s hadisi de buna delalet et
mektedir. Hz. Peygamberin Taif'e gidi§i ise amcasmm vefatmdan sonra 
ve Hicret'ten bir veya iki sene oncedir. Bunu ibn ishak ve ba§kalan an
la tmaktad1r. 

Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe der ki: Bize Ebu Ahmed Ziibeyri'nin ... Ab
dullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, §6yle anlat1yor: Allah Rasu
lii (s.a.) Batn-1 Nahle'de Kur'an okurken cinler indiler. Onu duydukla
nnda: Susun, dediler. Onlar dokuz ki§iydiler. Birisi de Zevbea idi. Al
lah Teala: ui§te onlar, apac;1k bir sap1khk ic;indedirler.ll k1smma gelin
ceye kadar uHani Kur'an dinlesinler diye sana cinlerden bir taife yo
neltmi§tik. Haz1r olunca demi§lerdi ki: Susun. Kur'fm tamam olur.ca 
da her biri birer uyancl olarak kavimlerine donmii§lerdi.l) ayetlerini in
dirdi. Bu ve biraz once gec;en ibn Abbas'm ilk rivayeti, Hz. Peygamber 
(s.a.) in bu seferde cinlerin mevcudiyetlerini hissetmemi§ oldugunu ge
rektirir. Onlar sadece efendimizin k1raetini dinlemi§ler, sonra kavimle-
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rine donmii§ler, daha sonra da kavim kavim, boliik boliik Allah Rasu
li.ine gelmi§lerdir. Bu husustaki haberler ve hadisler yerinde gelecek
tir ve biz onlan in§aallah orada verecegiz. Giivenimiz Allah'ad1r. 

Buhari ve Miislim'in Ebu Kudame Ubeydullah ibn Said kanahy
la ... Ma'n ibn Abdurrahman'dan riva.yetlerine gore Ma'n'm babas1 §OY
le diyor : Mesruk'a: Cinlerin Kur'an'1 dinledikleri gece, bunu Hz. Pey
gamber (s.a.)e kim bildirdi? diye sordum. Bana senin babanm -ibn 
Mes'ud'u kasdediyor- rivayetine gore onlan Allah RasUliine bir agac; 
haber vermi§, dedi. Bu hadise gore Allah RasUliintin, ci.nlerin Kur'an'I 
dinlediklerini ilk anda hissetmi§ olmas1 muhtemeldir. Aynca bu hadis, 
ibn Abbas'm kavlini de reddetmektedir. Yine muhtemeldir ki, Hz. Pey
gamber cinl~rin Kur'a.n'1 dinleyi§ini daha sonra farketmi§tir. En dog
rnsunu Allah b.ilir. Yine mtimktindiir ki bu, birinci seferde olmu§tur 
ama Hz. Peygamber cinlerin dinledigini agac; kendisine bildirinceye ka
dar cinlerin Kur'an'I dinlediklerini hissetmemi§tir. Yine de en dogrusu
nu Allah bilir. 

Hafiz B~yhaki der ki: ibn Abbas (r.a.)m nakletmi§ oldugu bu ha
dise, cinler Hz. Peygamber'in k1raetini ilk dinlediklerinde ve onun pey
gamber oldugunu anlad1klarmda vuku bulmu§tur. Hz. Peygamber o za
man cinlere Kur'fJ.n okumami§ ve onlan gormemi§tir. Bund::m sonra 
cinlerin davetc;isi Hz. Peygamber'e gelmi§, bunun iizerine Allah Rasulti 
Kur'an okuyup onlan Allah'a davet etmi§tir. Nitekim Abdullah ibn 
Mes'ud (r.a.) un rivayeti §6yledir : 

imam Ahmed der ki: Bize isma.il ibn ibrahim'in . . . Alkame'den ri
vayetine gore; o, §6yle anlat1yor: Abdullah ibn Mes'ud'a : Cinlerin Hz. 
Peygamberin kltaetini dinledigi gece sizden Allah Rasulti (s .a.) ile be
raber olan kimse var m1yd1? diye sordum. :;;oyle anlatt1 : Onunla birlik
te kimse yoktu. Fakat biz bir gece Mekke'de efendimizi kaybettik ve: 
Herhalde bir su-i kasde kurban gitti veya stir'atle aynllp gitti, acaba 
ne yapt1? dedik. Kavmin geceledigi en kotti gecelerden birini ya§adik. 
Sabaha kar§I - veya seher vakti demi§tir- bir de bakt1k ki; efendimiz 
Hira tarafmdan geliyor. Ey Allah'm elc;isi.. . dedik. Ve kavim iginde 
bulunduklan durumu ve endi§eyi Rasulullah'a anlatt1. Buyurdu ki : 
Bana cinlerin davetc;isi geldi. Onlara gittim ve Kur'i'm okudum. Ravi 
devamla §6yle anlat1r: Hz. Peygamber gidip bize onlarm ve ate§lerinin 
izlerini gosterdi. :;;a'bi der ki : Cinler Rasulullah'tan a z1k !stemi§ler. On
lar, Cezire cinlerinden imi§ler. Allah Rasulti (s.a .) onlara : Uzerine Al
lah'm isri1inin amld1g1 her kemik, iizerindeki etten daha bol olarak si
zin oniintize dti§ecektir. Koyun, kegi, deve vesair hayvanlann pisligi de 
sizin hayvanlanmzm yemidir, buyurmu§. Hz. Peygamber (ashabma) 
§oyle buyurmu§tur: Bu ikisiyle (kemik ve hayvan pisligi ile) istinca et
meyiniz. Zirii bu ikisi karde§leriniz cinlerin az1g1d1r. Hadisi buna benzer 
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§ekilde Mi.islim de Sahih'inde Ali itm Hucr'dan, o ise ismail ibn Uleyye'
den rivayet etmi§tir. 

Yine Mi.islim der ki: Bize Muhammed ibn Mi.isenna.'m ... Amir'den 
rivayetine gore o, §oyle anlatlyor: Alkame'ye: ibn Mes'ud cinlerle be
raber oldugu gece Allah Rasuli.i (s.a.) ile birlikte miydi diye sordum. 
Alkame dedi, ki: Hz. Peygamberin cinlerle beraber oldugu gece sizden 
kimse Allah Rasuli.i (s.a.) ile beraber bulundu mu? diye sordum da §OY
le dedi: HaYJ.r, fakat biz, bir gece Allah RasUli.i (s.a.) ile · beraberken 
onu kaybettik ve vadilerde arad1k. Herhalde ku§ oldu w;tu veya bir su-i 
kasde kurban gitti, dedik. Kavmin gecelemi§ oldugu en kotii geceyi ge
girdik. Sabah olunca bir de baktlk ki Hir8. tarafu1.dan geliyor. Biz: Ey 
Allah'm elgisi, seni kaybettik, arad1k, bulamad1k ve kavmin gegirdigi 
en koti.i geceyi gec;irdik, dedik. Bana cinlerin davetgisi geldi, onlarla 
beraber gittim ve onlara Kur'an okudum, buyurdu. ibn Mes'ud der ki: 
Allah Rasuli.i (s.a.) bizi ahp goti.irdi.i, onlann ve ate§lerinin izlerini 
gosterdi. Cinler kendisinden az1k istediler de: Uzerine Allah'm ismi aml
ffil§ bir kemik, i.izerindeki etten daha gok ve bol olarak oni.ini.ize di.i§e
cektir. Her insan ve hayvan pisligi de hayvanlanmzm yemidir, buyur
du. Allah Rasuli.i (s.a.): Bu ikisi ile taharetlenmeyin. Zirft bunlar kar
de§lerinizin yiyecegidir, buyurdu. Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki: Bana 
Ahmed ibn Abdurrahman'm ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine go
re; o, §Oyle demi§tir: Allah Rasuli.i (s.a.)ni.i §Oyle buyururken i§ittim: 
Geceyi Hacun'da cinlere Kur'an'm dortte birini okumakla gegirdim. 

Rasulullah'm cinlerle birlikte oldugu gece ibn Mes'ud'un da bera
berinde oldugunu belirten hadisin diger bir kanaldan rivayeti: ibn 
Cerir - Allah ona rahmet eylesin- in Ahmed. ibn Abdurrahman ibn 
Vehb kanahyla . .. Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore.; o, §Oyle an
latlyor : Allah Rasuli.i (s.a.) Mekke'de iken bir gi.in ashabma : Sizden 
her kim bu gece cinlerin durumuna muttali' olmak isterse olsun, bu
yurdu. Benden ba§ka onlardan hie; biri haz1r bulunmadl. ibn Mes' ud 
§oyle anlatlr : Beraberce gittik, nihayet Mekke'ni:h yukan klslmlann
da iken Hz. Peygamber bana ayag1 ile bir gizgi gekip orada oturmaffil 
emretti. Sonra gitti, dikildi, Kur'§.n okumaya ba§ladl. Benimle ara
sma engel olan birgok karaltllar onu kaplad1 ve nih9 . .yet sesini i§ite
mez oldum. Daha sonra bulut ki.imeleri gibi a91larak gittiler, sonun
da onlardan bir grup kald1. Allah Rasuli.i (s.a.) Kur'an okumaYJ. §a
fakla beraber bitirdi, oradan aynld1, abdest bozdu sonra bana gelip : 
Topluluk ne yapt1? diye sordu. Ben : Cinler bunlar mtydl ey Allah'm 
elgisi? dedim. Hz. Peygamber onlara, kemik ve pisligi az1k olarak ver
di, sonra da ki§inin pislik veya kemikle taharetlenmesini yasaklad1. Ha
disi ibn Cerir de Muhammed ibn Abdullah ibn Abdiilhakem kanally
la ... Yunus ibn Yezicl el-Eyli 'den riv8,yet etmi§tir. Aym hadisi Beyhaki 
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de Delail'inde Abdullah ibn Salih kanallyla ... Yunus'dan rivayet et-
mi~tir. ishak ibn Rahuyeh de Cerir kanallyla ... ibn Mes'ud'dan riva-
yetle biraz bnGe ge~en hadisin bir benzerini zikretmi§tir. Yine aym ha
disi Haf1z Ebu Nuaym, Musa ibn Ubeyde kanallyla ... ibn Mes'ud'dan 
rivayetle yukardakine benzer §ekilde zikretmi§tir. Ebu Nuaym der ki : 
Bize Ebu Bekr ibn Malik'in ... Abdullah ibn Mes'ud (r.a.)dan rivayeti
ne gore; o, §byle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) pe§inden gitmemi iste
di, beraberce gittik ve §byle §byle bir yere gelince benim i~in bir ~izgi 
~ekip: Bu ~izginin i~inde ol, oradan dl§an ~1kma. ~f.t.yet buradan ~lka
cak olursan §iiphesiz helak olursun, buyurdu ... Ve Ravi, hadisi uzunca 
zikretti. Bu hadiste ger~ek gariblik vard1r. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Abdiil-Ala'mn ... Abdullah ibn Amr ibn 
Gaylan'dan rivayetine gore; .o, ibn Mes'ud'a: Bana anlat1ld1gma gore 
sen, cin el~ilerinin geldigi gece Allah Ras1Hii (s.a.) ile beraber imi§sin, 
oyle mi? diye sormu§ da ibn Mes'ud; evet, diye cevablaml§. Abdullah 
ibn Amr: Bu nas1l oldu? diye sormu§ ve ibn Mes'ud da hadisin tama
mmi anlatml§. ibn Mes'ud bu hadiste, Hz. Peygamber (s.a.)in kendi 
~evresine bir ~izgi ~ektigini ve; buradan aynlma, dedigini, siyah toz 
bulutu gibi bir §eyin Allah Rasulii (s.a.) nii kaplad1gm1, kendisinin tic; 
defa korkup deh§ete kap1ld1gm1 anlatlp §6yle devam etmi~: Nihayet sa
bah yakla§mca Hz. Peygamber (s.a.) bana geldi ve : Uyudun mu? diye 
sordu. Ben : Hay1r, Allah'a yemin ederim ki, defalarca insanlardan 
yard1m istemeyi dii§iindiim ama senin onlara asanla vurup oturun, de
digini i§ittim. Allah Rasulii buyurdu ki: ~ayet ~1km1§ olsaydm, onlar
dan birinin seni kapmayacagmdan emin olamazdm. Bir §ey gordiin mii? 
diye sordu. Ben : Evet, beyaz elbiseler giymi§ siyah adamlar gordiim, 
dedim. Onlar; Nusaybin halkmdan olan cinlerdir, benden az1k istedi
ler. Ben de onlara ~iiriimii§ ve rengi degi§mi§ her bir kemik ile insan 
ve hayvan pisliklerini az1k olarak verdim, buyurdu. Ben dedim ki : Ey 
Allah'm el~isi, bu onlara yeter mi? Buyurdu ki: Onlar bir kemik bul
duklannda iizerinde, yendigi giindeki etini, bir pislik bulduklarmda 
i~inde, yendigi giindeki tanelerini bulacaklard1r. Sizden hi~ kimse bela
dan ~lktlgl zaman kemikle, insan ve hayvan pisligi ile taharetlenme
sin. 

Haf1z Ebu Bekr el-Beyhaki der ki: Bize Ebu Abdurrahman es-Siile
mi ve Ebu Nasr ibn Katade'nin ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine 
gore; o, §byle anlat1yor: Allah Raslllii (s.a.) pe§inden gitmemi istedi ve: 
Bu gece cinlerden karde§ ve amcaogullan olarak on be§ ki§ilik bir grup 
bana gelecek, ben de onlara Kur'an okuyacag1m, buyurdu. Gelmemi is
tedigi yere kadar onunla beraber gittim. Benim i~in bir ~izgi ~ekti ve 
beni i~ine oturttu, buradan di§an ~1kma, buyurdu. Orada geceledim. 
Nihayet Allah Rasulii (s.a.) seher vakti elinde, ~iiriiyiip rengi degi§mi§ 
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bir kemik ve siyah bir pislik oldugu halde bana geldi ve: Helaya gitti
gin zaman bunlardan herhangi bir §eyle taharetlenme, buyurdu. Sabah 
olunca: Allah Rasuhi (s.a.)nun bulundugu yer hakkmdaki bilgimi pe
ki§tirecegim, dedim, gittim ve altml§ devenin 1htmlm1§ oldugu yeri 
gordum. Beyhaki der ki: Bize Ebu Abdullah el-H?.tflz'm ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan rivayetle haber verdigine gore; o, §Ciyle demi§tir: Cinlerle 
bulu§tugu gece Allah Rasulu (s.a.) ile beraber gittim. Hz. Peygamber 
Hacun'a vannca; benim i<;in bir <;izgi <;ekti, sonra cinlere dogru ilerle
di. <;evresinde topland1lar. Verdan isimli buyukleri : Ben onlan senden 
uzakla§tmnm, dedi de Hz. Peygamber: Beni Allah'tan ba§ka hi<; kimse 
kurtaramaz, buyurdu. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdurrezzak'm ... ibn Mes'ud'dan riva
yetine gore; o, §Ciyle demi§ti: Cin gecesi oldugunda Hz. Peygamber (s.a.) 
bana: Yanmda su var m1? diye sordu. Ben: Yammda su yok ama i<;inde 
hurma §lrasl bulunan bir su kab1 var, dedim. Hz. Peygamber (s.a.): Te
miz hurma, temiz su, buyurdu ve abdest ald1. Hadisi Ebu Davud, Tir
mizi ve ibn Mace, Ebu Zeyd kanahyla rivayet etmi§lerdir. Yine imam 
Ahmed'in Yahya ibn ishak kanahyla . . . Abdullah ibn Mes'ud'dan riva- . 
yetine gore; o, Allah RasUlu (s.a.)nun cinlerle bulw~tugu gece onunla 
berabermi§ de Allah Rasulu: Ey Abdullah, yanmda su var m1? diye 
sormu§. ibn Mes'ud : Yammdaki bir su kabrnda hurma §lrasl var, de
mi§. Hz. Peygamber (s.a.) onu dok, buyurup onunla abdest alml§ ve 
§Ciyle buyurmu§: Ey Abdullah, o i<;ecektir ve temizleyicidir. Hadisi bu 
kanaldan sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Darekutni ise hadisi 
ibn Mes'ud'dan ba§ka bir kanaldan riva.yetle . serdetmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdurrezzak'm ... Abdullah (ibn Mes'
ud) dan rivayetine gore; o, §Ciyle anlat1yor: Cinlerden el<;ilerin geldigi 
gece Allah Rasulu (s.a.) ile beraberdim. Allah Rasulu (s.a.) aynhp git
tiginde derin bir nefes ald1. Ben: Durumun nedir? diye sordum da : 
Ey ibn Mes'ud, bana alum haberim geldi, buyurdu. Hadisi Musned'de 
bu §ekilde ve k1sa olarak gorduin. Ha.f1z Ebu Nuaym, Delail en-Nubuv
ve adh kitabmda. hadisi rivayet eder ve der ki: Bize Siileyman ibn Ah
med ibn Eyyub'un ... ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, §Ciyle anlatml§: 
Cinlerden el<;ilerin geldigi gece Allah Rasulii (s.a.) ile beraberdim. Derin 
bir nefes ald1. Ben: Ey Allah'1n el<;isi, sana ne oldu? diye sordum. Ey ibn 
Mes'ud, bana alum haberim geldi, buyurdu. Ben: Yerine birisini b1rak, 
dedim de kimi? diye sordu. Ben: Ebubekir'i, dedim. Sustu, sonra bir su
re daha,:yuruyup yine derin bir nefes ald1. Ben: Anam babam sana feda 
olsun, durumun nedir ey Allah'm eJ<;;isi? diye sordum. Ey ibn Mes'ud, 
bana . alum haberim geldi, buyurdu. Ben: Yerine birisini b1rak, dedim. 
Kimi diye sordu ben: bmer'i dedim. Siikut edip bir sure daha gitti, son
ra yine derin bir nefes ald1. Ben: Durumun nedir? diye sordum da yine: 
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Bana oli.im haberim geldi, buyurdu. Benim; yerine birisini b1rak, de
memle Allah Rasuli.i (s.a.) kimi diye sordu. Ben: Ali ibn Ebu Talib'i, 
dedim. Hz. Pepgamber (s.a.) §6yle dedi: Nefsim kudret elinde olan (Al
lah) 'a yemih ederim ki §ayet ona itaat etmi§ olsalard1, tamarm cennete 
girerdi. Bu, gen;ekten garib . bir hadistir. Ezberlenmemesi ne kadar 
uygundur. Sahih oldugunu di.i§i.insek bile ilerde anlatacagimiz i.izere bu- · 
nun, cinlerin Hz. Peygamber'e Medine'de elc;i olarak gelmelerinden son
ra oldugu ac;1ktrr. Zira o zaman heni.iz Mekke fethedilmemi§, insanlar 
ve cinler Allah'm dinine boli.ik boli.ik girmemi§ti ve «Allah'm yard1rm 
ve zafer gi.ini.i · geldfginde 7~ insanlarm fevc fevc Allah'm dinine girdik
}erini gordi.igi.ini.izde, hemen Rabbm1 hamd ile tesbih et ve O'ndan 
magfiret dile. ~i.iphesiz ki 0, Tevvab oland1r.» (Nasr, 1-3) ayeti nazil 
olmami§tl. Bu sure Hz. Peygamber (s-a.)in vefat haberini ta§ImaktaydL 
ibn Abbas bunu ac;1k<;a belirtmekte olup Orner ibn Hattab da bu konu
da ona muvafakat etmektedir. Bu hususta varid olan hadisi Nasr sll.
resinin tefsirinde verecegiz. En dogrusunu Allah bilir. Bu hadisi Ebu 
Nuaym da Taberani kanallyla ... ibn Mes'ud'dan rivayetle zikretmi§ ve 
orada halife gosterme olaym1 da serdetmi§tir. Bu hadisin isnad1 da,_ 
ifadeleri de garibtir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Said'in . .. ibn Mes'ud'dan rivayetine 
gore Allah Rasuli.i (s.a .), (o gece) ibn Mes'ud'un c;evresine bir c;izgi c;ek
mi§. Onlardan (cinlerden) birisi hurma karas1 renginde imi§. Allah Ra
suli.i (s.a.) ibn Mes'ud'a §oyle buyurmu§: Sakm yerinden aynlma. Ben 
onlara Allah'm kitab1m okuyacag1m. Hz. Peygamber siyahi araplar gibi 
birisini gori.ince - ibn Mes'ud : Sanki onlar zenci gibiydiler, der- ba
na buyurdu ki : Yamnda su var m1? Ben: HaYir, dedim. Yamnda hurma 
§Iras1 var rm? diye sordu, ben; evet, dedim ve Allah Rasuli.i onunla ab
dest ald1. Bu hadisin ba§ka bir kanaldan miirsel olarak rivayeti §Oyle
dir: ibn Ebu Hatim'in Ebu Abdullah ez-Zahrani kanahyla ... ikrime'
den «Hani Kur'an dinlesinler diye sana cinlerden bir t9J fe yoneltmi§
tik.» ayeti hakkmdaki rivayetine gore o, §oyle demi§tir : Onlar, Cezire 
el-Musul'dan gelen on iki bin cin idiler. Hz. Peygamber (s.a.) ibn 
Mes'ud'a : Senin yamna gelinceye kadar beni bekle, buyurmu§ ve c;ev
resine bir c;izgi c;ekerek: Ben, yanma gelinceye kadar yerinden aynlma, 
buyurmu§tu. ibn Mes'ud, cinlerden korktugundan neredeyse b1rak1p 
gide_cek hale gelmi§ ve Allah Rasulii (s.a.)ni.in : Sakm yerinden aynl
ma, emrini hatlrlarm§. Hz. Peygamber {s.a.) ibn Mes'ud'a, (i§i bitip don
di.igii zaman) : ~ayet gitmi§ olsaydm k1yamet gi.ini.ine kadar bir daha 
birbirimize kavu§amazdlk, buyurmu§. Hadisin mi.irsel olarak ba§ka bir 
kanaldan rivayeti de -§oyledir : «Hani Kur'an dinlesinler diye sana cin
lerden bir taife yoneltmi§tik.» ayeti hakkmda Katade'den rivayetle Sa
id ibn Ebu Arube der ki : Bize anlatlld1gma gore bu cinler Hz. Peygam-
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bere Nineva (Ninova) dan gonderilmi§lerdi. Hz. Peygamber (s.a.) : Cin
lere (Kur'an) okumakla emrolundum. Hanginiz benimle gelir? diye sor
mu§tu. Ashab ba§lanm yere egdiler. Hz. Peygamber tekrar : Hanginiz 
benimle gelir? buyurdu yine ba§lanm one egdiler. U<;iincii defa bu arzu
sunu tekrarlad1gmda birisi: Ey Allah'm el<;isi, bu ilk defa ba§1m1za ge
liyor, dedi. Hiizeyl kabilesi karde§lerinden olan ibn Mes'ud Hz. Peygam
ber ile beraber gitti. ibn Mes'ud §Oyle anlatlr: Hz. Peygamber (s.a.) Ha
cun denilen bir vadiye girdi, <;evresine bir <;izgi <;izdi, ibn Mes'ud'u oldu
gu yerde tutmak iizere onun <;evresine de bir <;izgi <;ekti. ibn Mes'ud 
devamla §Oyle anlatlyor: Korkmaya ba§lad1m. Al<;aktan u<;an kerkenez 
kU§U gibi bir §eyler gordiim ve karmakan§Ik §iddetli sesler i§ittim. Hz. 
Peygamber (s.a.)in ba§ma bir §ey gelmesinden korktum. Sonra Allah Ra
sulii (s.a.) Kur'an okudu. Doniip geldigi zaman: Ey Allah'm el<;isi, i§it
mi§ oldugum karmakan§lk sesler de ne idi? diye sordum da §Oyle buyur
du: Oldiiriilen birisi hakkmda tartl§tllar. Aralarmda hak ile hiikiim ve
rildi. Hadisi, ibn Cerir. ve ibn Ebu Hatim riva.yet etmi§tir. 

Biitiin bu kanallardan rivayetini verdigimiz hadisler Hz. Peygam- . 
ber (s.a .)in cinlere kendi istegi ile gittigine, onlara...Kur'an okudugu
na, onlan Allah'a davet ettigine, o zamanda muhta<; olduklan kanun
larm Allah tarafmdan Hz. Peygamberin dili ile kendilerine bildirildi~ 

gine delalet eder: Cinlerin Hz. Peygamber hissetmeksizin ilk okumu§ 
oldugu Kur'an'l i§itmi§ ve dinlemi§ olmalan da muhtemeldir. Nitekim 
ibn Abbas da boyle soyliiyor. Bundan sonra ise ibn Mes'ud'un rivayet 
ettigi gibi Hz. Peygambere hey'et halinde gelmi§lerdir. ibn Mes'ud, Hz. 
Peygamber cinlerle konu§urken ve onlan islflm'a <;agmrken onunla 
beraber degildi. Hz. Peygamberden uzakta idi. Allah Rasulii (s.a .) ile be
raber ba§ka biris( yoktu. Hz. Peygamberin cinlerle konu§masl esnasm
da o, haz1r bulunmami§tlr. Beyhaki'nin rivayet etmi§ oldugu hadis bu
nu gostermektedir. Miislim'in Sahih'indeki im9.m Ahmed kanahyla ri
vayet edilen birinci rivayetin zahirinin delalet ettigi gibi Hz. Peygam
betin birinci defasmda, yamnda ne ibn Mes'ud ne de bir ba§kasi ol
maksizm cinlere Kur'an okumaya <;Ikmi§ olmas1 da ihtimal dahilinde- 
dir. Bundan sonra ba§ka bir gece ibn Mes'ud Hz. Peygamber ile bera
ber <;Ikmi§ olabilir. En dogrusunu Allah bilir. Nitekim ibn Ebu .Hatim, 
Cin suresinin tefsirinde ibn Ciireyc'den bir hadis rivayet ediyor ki bun
da Abdiilaziz ibn Orner §Oyle diyor : Hz. Peygambere Nahle'de gelen cin
ler, Nineva (Ninova) cinleridir. Mekke'de Peygamber efendimize gelen 
cinler ise Nusaybin cinleridir. ,Beyhaki, ibn Mes'ud'un : Kavrriin ge<;iF
mi§ oldugu en kotu geceyi ge<;irdik, §eklindeki soziinii Hz. Peygamber:'
in cinlerle bulu§maya <;1ktlgm1 bilmeyen ba§ka kimselere hamlederek 
te'vil etmektedir. Ancak bu, uzak bir ihtimaldir. En dogrusunu Allah bi
lir. 
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Hafiz Ebu Bekr el-Beyhaki der ki: Bize Ebu Amr Muhammed ibn 
Abdullah'm ... Said ibn Amr'dan rivayetine gore; o, §6yle anlatiyor: Ebu 
Hiireyre Allah Rasulii (s.a.)niin abdest almasi ve ihtiyacmi gidermesi 
i9in Peygamberin pe§inden bir kab getirirdi. Bir giin Hz. Peyga,mberin 
pe§inden gitmi§ ve Allah Rasulii: Kimdir o? diye sormu§ da o: Ben Ebu 
Hiireyre'yim, demi§. Hz. Peygamber: Bana istinca edecegim ta§lar getir, 
kemik ve hayvan pisligi getirme; buyurmu§. Ebu Hiireyre der ki: Elbise
min etegine ta§lar koyup getirdim, Hz. Peygamberin yanma koydum. 
i§ini bitirip kalkti, ben de pe§inden yiiriidiim ve: Ey Allah'm el9isi, ke
mik ve hayvan pisliginin durumu nedir? diye sordum. Bana, Nusaybin 
cinlerinin el9isi geldi ve benden azik istediler. Herhangi bir kemik ve 
hayvan pisligine ugradiklarmda yiyecek bulmalan i<;!in Allah'a dua et
tim, buyurdu. Hadisi Buhari, Sahih'inde Musa ibn ismail'den, o da Amr 
ibn Yahya'dan kendi isnadi ile yukardakine benzer bir §ekilde tahric et
mi§tir. Daha once ge9en hadislerle beraber bu hadis de cinlerin daha 
sonra Hz. Peygambere hey'et halinde geldiklerine delalet eder. Cinlerin 
gelmelerinin birka9 kez tekrarlandigma delalet eden haberleri biraz 
sonra verecegiz. 

ibn Abbas'tan naklen ba§langi<;!ta verdigimiz rivayetlerin di§mda 
senedi giizel ve saglam ba§ka rivayetler de vardir. ibn Cerir'in Ebu Kii
reyb kanallyla ... ibn Abbas'tan «Rani Kur'an dinlesinler diye sana cin
lerden bir taife yoneltmi§tik.» ayeti hakkmda rivayetine gore; o, §6yle 
demi§tir: Onlar Nusaybin halkmdan yedi ki§iydiler. Allah Rasulii (s.a.) 
onlan kavimlerine el9i olarak gondermi§ti. Bu da delalet edl.yor ki ibn 
Abbas, iki _k1ssa rivayet etmi§tir. ibn Ebu Hatim'in Ali ibn Hiiseyn ka
nahyla ... Miicahid'den «Rani Kur'an dinlesinler diye sana cinlerden bir 
taife yoneltmi§tik.» ayeti hakkmdaki rivayetine gore; o, §6yle demi§
tir: Qnlar yedi ki§iydiler. U<;ii Harran halkmdan, dordi.i. de Nusaybin 
halkmdan, idiler. isimleri §6yle idi: Huyey, Husey, Miisey (?), f?asir, 

·Nasir, Erd, ibyan ve Ahkam. Ebu Hamza es-Simali'nin anlattlgma gore 
cinlerden bu kabileye Benu f?eysaban adi verilirmi§ ve onlar cinlerin sa
yica en <;ogu, neseb baklmmdan en §ereflisi imi§ler. Aym zamanda bun
lar iblis'in ordulannm tamamim te§kil ediyormu§. Siifyan es-Sevri'nin 
Asim kanallyla ... ibn Mes'ud'dan rivayetine gore onlar, dokuz ki§i olup 
birisi de Zevbea imi§. Onlar Hz. Peygambere Nahle v~disinden gelmi§
ler. Daha once verdigimiz ibn Mes'ud rivayetine gore onlarm saJISl 
on be§tir. Ba§ka bir rivayette onlarm, altmi§ binin iizerinde olduklan 
belirtiliyor. Yine ibn Mes'ud'dan naklen verdigimiz bir haberde efendi
lerinin ismi Verdan olarak ge9iyor. Onlarm ii¢ yiiz ki§i olduklan da soy
lenmi§tir. ikrime'den gelen rivayette ise sayilan on iki bin olarak ve
rilmektedir. Say1larm farkllllgi, cinlerin Hz. Peygambere (s.a.) geli§le
rinin bir9ok kez tekrarlandigmm delili olmahdir. Buna delalet eden ha-
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berlerden birisi de Buhari'nin Sahih'inde vermi§ oldugu §U rivayettir: 
Buhari'nin Yahya ibn Suleymf.m kanallyla ... Abdullah ibn Omer'den 
rivayetine gore; o, §Oyle demi§tit: Omer'in: Ben §Unu §Oyle §Oyle sam
yorum, deyip de onun zannettigi gibi olmami§ hig bir §ey i§itmedim. 
Orner ibn Hattab bir gun otur1,.1rken guzel yuzlti. bir adam yanlarma gel
di. ~unun hakkmdaki zanmm yanll§ t;Ikti - veya: ~u adam Cahiliye do-. 
nemindeki dini uzeredir, veya: Bu, onlarm kahinleri idi- bu adam1 
bana getirin, dedi. Adam r;agnld1 ve Hz. Orner sozlerini o adama tek
rarladi da adam: Musluman bir adamm bugunku gibi kar§Iland1gm1 hi<; 
gormemi§tim, dedi. Hz. Orner : Ancak senin verecegin haberle hakkmda 
kesin karar verebilecegim, dedi. Adam: Ben Cahiliye doneminde onlann 
kahinleri idim, dedi. Hz. Orner : Senin perinin getirmi§ oldugu ne ka
dar §a~Ilacak §eydi, dedi de adam §Oyle anlattl: Bir gun ben r;ar§Ida iken 
perim bana geldi. Yuzunde korku ifadeleri goruyordum. Cinlerin, hay
rete ve zaaftan sonra timitsizlige du§tiigunu, gent; develere ve eger
lerine yap1§tlgm1 gormez misin? dedi. Hz. Orner: Dogru soylemi§, deyip 
§Oyle devam etti : Ben onlarm tannlan yanmda uyurken birden bir 
adam bir buzag1 getirip bogazlad1. 0 zamana kadar daha gur seslisini 
hi<; i§itmedigim birisi bag1rarak : Ey Celih, ba§anya ula§acak bir i§, fa
sih dilli bir adam: «Allah'tan ba§ka ilah yoktur.» diyor, diye nida etti. 
Kavim yerlerinden SI<;radl. Ben: Arkasmda ne oldugunu ogrenincey~ 
kadar yerimden aynlmayacagnn, dedim. Sonra yine nida etti : Ey Celih, 
ba§anya ula§acak bir i§, fasih dilli bir adam: «Allah'tan ba§ka ilah yok
tur» diye bagmyor. Ben kalktlm ve r;ok ger;meden: Bu; peygamberdir, 
denildi. Buhari'nin ifadeleri boyledir. Beyhaki ise, hadisi ibn Vehb ka-

. . 

nahyla yukardakine benzer bir §ekilde rivi\;yet edip der ki : Bu rivaye-
tin zahiri bizzat Hz. Omer'in bogazlanan buzagidan t;Ikan sesi i§ittigi 
izlenimini vermektedir. Hz. Omer'in islam'a giri§i ile ilgili olarak yine 
Omer'den rivayet edilen zay1f bir haberde de bu a<;Ik olarak ger;mek
tedir. Diger rivayetler ise ru'y8,y1 goren ve bu sozleri i§ittigini haber 
verenin, o kahin olduguna delalet etmektedir. En dogrusunu Allah bi
lir. Beyhaki'nin bu sozleri dogrudur. Ve o adamm ismi, Sevad ibn Ka
rib'dir. Ben bunlan Hz. Orner (r.a.)in Siret'inde geni§<;e anlattlm. Olay1 
ogrenmek isteyenler oraya baksmlar. Allah'a hamdederiz. 

Beyhaki der ki: Sevad ibn Karib hadisi : -~Seva,d Ibn Karib'in sa
hih hadiste ismi verilmeyen kahin olmas1 dogruya yakm gorunuyor.
bize Ebu K8,sim Hasan ibn Muhammed ibn Habib'in i§iterek ... Bera (ibn 
Azib) dan rivayetine gore; o, §Oyle anlat1yor : Orner ibn Hattab insan
lara Allah RasulU (s.a.)nun minberi uzerinde hutbe okurken : Ey insan
lar, ir;inizde Sevad ibn Kari5 var m1? diye sordu. 0 sene kendisine kimse 
cevab vermedi. Bir sonraki sene Hz. Orner yine : Ey insanlar, i<;inizde Se-

. vad ibn Karib var m1? diye sordu. Ben: Ey mu'minlerin emiri, Sevad 



7270 iBN KES!R (Ciiz: 26; Sure: '6 

ibn Karib kirndir? diye sordurn. Hz. Orner: Sevad ibn Karib'in rniislii
rnanllgmm ba§lang1c1 garip bir §eydir, dedi. Bizler bu durumda iken bir
den Sevad ibn Karib goriindii. Hz. Orner ona: Ey Sevad, islarn'a giri§i
nin ba§lang1cim bize anlat, nas1l olrnu§tu? dedi. Sevad §oyle anlattl: Ben 
Hindistan'a gitrni§tirn. Benirn gaibten haber veren bir cinnirn vard1. Bir 
gece uyurken bana geldi ve : Kalk, anla, eger aklm varsa akllm kullan. 
Luay ibn Galib ogullanndan bir rasul gonderildi, dedi. ( ... ) Sonra beni 
uyandmp korkuttu ve: Ey Sevad ibn Karib, §iiphesiz Allah bir peygarn
ber gonderdi. Kalk ona git, hidayete ve rii§de erersin, dedi. ikinci gece 
oldugunda bana gelip yine uyand1rd1. ( ... ) Uc;iincii gece oldugunda tek
rar bana gelip yine uyand1rd1. ( ... ) Pe§pe§e ii<; gece aym §eyi i§itince, 
kalbirne Allah'm dilernesiyle Allah Rasulii (s.a.)niJn teblig ettigi, is
larn'm sevgisi dii§tii. Goc;iimii binitirne yiikledirn ve durup dinlenrneden 
Hz. Peygarnbere geldirn. Onu §ehirde -yani Mekke'de- buldurn. in
sanlar c;evresinde at yelesi gibiydiler. Hz. Peygarnber (s.a.) beni goriin
ce: Merhaba ey Sevad ibn Karib. Sana gelenin kim oldugunu elbette 
biz bilmi§izdir, buyurdu. Ey Allah'm elc;isi, bir §iir soyledim, dinler rni
sin?· deyip §iirimi okudum. Allah Rasulii (s.a.) o kadar giildii ki kiic;iik 
az1 di§leri goriindii. Ba:na: Felaha erdin ey Seva,d, buyurdu. Hz. Orner 
Sevad'a: Sana gaibden haber veren o cin §imdi de sana geliyor rnu? diye 
sordu da Sevad §oyle cevab verdi: Kur'an okudugumdan beri bana gel
rniyor. Allah'm kitab1, cinlere ne giizel bedeldir. Beyhaki bu haberi diger 
iki kanaldan mu.sned olarak da riva.yet etmi§tir. 

Cinlerin Hz. Peygarnber Medine'ye hicret ettikten sonra elc;i olarak 
geldiklerine delalet eden haberlerden birisi de Hafiz Ebu Nuaym'm De
lail en-Niibiivve adll kitabmda rivayet etmi§ oldugti §U hadistir: Bize 
Siileyrnan ibn Ahrned'in .. . Arnr ibn Gaylan es-Sekafi'den rivayetine go
re; o, §oyle demi§tir: Abdullah ibn Mes'ud'a geldim ve: Bana nakledil
digine gore sen, cinlerin elc;ilerinin geldigi gece Allah Rasulii (s.a.) ile 
berabermi§sin oyle mi? diye sordum. Evet, dedi. Durumu nas1ld1, bana 
haber ver, dedim de §Oyle anlattr: Suffe ehlinden her birerini birer 
ki§i ak§arn yemegi yedirrnek iizere allp gitmi§ti. Beni kimse gotiirrnemi§ 
bir ko§ede kalmi§tlrn. Allah Rasulii (s.a.) benirn yamma ugrad1 ve: Bu 
da kimdir? diye sordu. Ben: ibn Mes'ud'urn, dedim. Sana ak§arn yernegi 
yedirmek iizere kimse gotiirmedi rni? diye sordu. Ben: Hay1r, dedim. Gel, 
belki sana bir §ey bulururn, dedi. Birlikte gittik, Urnrnii Selerne'nin odasi
na gelince, beni b1raktl ve ailesinin yanma girdi. Sonra bir cariye <;1k1p: 
Ey ibn Mes'ud: Allah Rasulii sima ak§am yernegi ic;in bir §ey bulamad1, · 
yatacagm yere don, dedi. Mescide dondiirn, rnescidin c;ak1llanm bir araya 
toplay1p yast1k yaptim, elbiseme biiriiniip yatt1m. Orada c;ok kalrnadan 
cariye tekrar geldi ve: Allah Rasuliiniin davetine icabet et, dedi. Pe§ine 
dii§tiim. Ak§am yemegi bulacag1m1 umuyordurn. Daha once durrnu§ ol-
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dugum yere ula§tlg1mda Allah Rasulii (s.a.) <;Iktl. Elinde kuc;iik bir hur
ma dah vard1. Dah gogsiime dogru uzatlp: Benim gidecegim yere benim
le beraber sen de gelir misin? diye sordu. Ben: Allah'm diledigi olur, de
dim. Bu sorusunu ii9 kere tekrarlad1,her seferinde ben: Allah'm diledigi 
olur, diyordum. Allah Rasulii gitti, ben de onunla beraber gittim. Nihayet 
Baki el-Garkad'a ula§tlk. Asa.s1 ile yere bir c;izgi c;ekti sonra: Burada 
otur, ben sana gelinceye kadar yerinden aynlma, buyurdu. Sonra yiirii
yerek gitti. Hurmalarm arasmdan ona bak1yordum. Nihayet onu goreme
yecegim bir yere varmca siyah bir toz bulutu kalktl. Ben korktum ve 
kendi kendime: Allah Rasulii (s.a.)ne kavu§ay1m. Oyle samyorum ki 
Allah Rasulii (s.a.)nii oldiirmek iizere Hevazin kabilesi ona bjr tuzak 
haz1rlad1. Evlere ko§ay1m ve insanlardan yardun isteyeyim, dRdim. Al
lah Rasulii (s.a.)niin bana, bulundugum yerden aynlmamam1 tavsiye 
ettigini hatirlad1m. Bir de i§ittim ki Allah Rasulii (s.a.) onlara asas1yla 
vuruyor ve oturun, buyuruyor. Onlar da oturdular. Ta §afak sokmesi yak
la§mcaya kadar. Sonra kalktllar, dag1hp gittiler. Allah Rasulii (s.a.) 
benim yamma geldi ve: Arkamdan uyudun mu? buyurdu. Ben: Hay1r, 
fakat birinci seferinde korktum. Evlere gidip insanlardan yard1m iste
meyi bile dii§iindiim. Sonunda senin onlara as&,nla vurdugunu i§ittim. 
Allah Rasulii (s.a.) nii oldiirmek iizere hevazinlilerin bir tuzak hazirla
diklanm sanmi§tim, dedim. Hz. Peygamber: ~ayet o halkanm di§ma 
<;1km1§ olsaydm onlardan birisinin seni kapmayacagmdan emin olamaz
dm. Onlardan bir §ey gordiin mii? buyurdu. Ben: Beyaz elbiseler giyin
mi§ siyah adamlar gordiim, dedim. Allah RasUlii: Onlai, Nusaybin'li cin
lerin elc;isiydi. Bana gelip kendileri ic;in az1k, hayvanlan ic;in yiyecek 
istediler. <;uriimii§ ve rengi degi§mi§ kemigi veya deve, s1g1r ve koyun 
pisligini onlara yiyecek olarak verdim, buyurdu. Ben: Bunlar cinlere 
yeter mi? diye sordum da §Oyle buyurdu: Onlar bir kemik buld.uklarm
da, yendigi giindeki etini iizerinde bulacaklar. Bir pislik bulduklarmda 
yenmi§ oldugu giindeki taneleri ic;inde bulacaklar. Sizden hie; kimse ke
mik ve pislikle taharetlenmesin. Bu hadisin isnfl.d1 gerc;ekten garibdir. 
isnad1 ic;inde ismi verilmeyen miibhem bir ki§i vard1r. 

Haf1z Ebu Nuaym'm Bak1yye ibn Velid kanahyla .. . Ziibeyr ibn Av
vam'dan rivayetine gore; o, §byle anlatnn§: Allah Rasulii (s.a.) Medine 
mescidinde bize sabah namazm1 k1ld1rdL Namazdan sonra: Bu gece 
cinlerin elc;ilerine ugrayacag1m hanginiz pe§imden gelir? buyurdu. Ka
vim uc; kere tekrarlanan bu soru kar§Ismda sustu. Allah Rasulii (s.a.) 
benim yamma gelip elimi tuttu. Onunla: beraber yiirumeye ba§lad1m. 
Nihayet arkam1zda Medine daglan tamamen gorunmez oldu ve biz ac;1k 
bir araziye geldik. Bir de baktlm ki m1zraklar gibi upuzun adamlar; el
biselerini ayaklarmm oniinden gec;irerek giyinmi§ler. Onlan gordugiim
de beni ~iddetli bir titreme kaplad1. .. Zi.ibeyr ibn Avvam, ·biraz once ge-
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c;en ibn Mes'ud hadisine benzer §ekilde hadisin devarmm anlatrm§tlr. 
Bu da garib bir hadistir. En dogrusunu Allah bilir. Cinlerin elc;ileri ile 
ilgili rivayet edilen hadislerden birisi de Hafiz Ebu Nuaym'm rivayet et
mi§ oldugu §U hadistir : Bize Ebu Muhammed ibn Hayyam'm ... ibra-

. him'den rivayetine gore; o, §oyle anlatmi§: Abdullah'm arkada§larmdan 
bir grup hac ic;in yola <;Ikmi§lardL Biraz gidince yolda klvnlan beyaz bir 
yilan gordiiler. Ondan misk kokusu <;1k1yordu. Ben arkada§laruna : Siz 
gidin. Bu y1lanm ak1betinin ne olacagm1 gormeden yerimden aynlmaya
cagim, dedim. Qok gec;meden y1lan oldii. Yllamn oliisiinii beyaz bir hlr
kaya sard1m, yoldan uzakla§tlnp gomdiim ve ak§am yemegi yemek ic;in 
konaklad1klan yerde arkada§lanma ula§tlm. Allah'a yemin ederim ki, 
biz orada otururken birden bire Batl tarafmdan dort kadm geldi. pn
lardan birisi : Hanginiz Amr'1 gomdii? diye sordu. Biz: Amr da kim? de
dik. Y1lam hanginiz gomdii? diye sordu, ben: Ben gomdiim, dedim. Ka
dm dedi ki: Allah'a yemin ederim ki sen c;ok oruc; tutan, gece c;okc;a kl
yamda duran birisini gomdiin. Allah'm inzal buyurdugu He emrederdi. 
Peygamberinize iman etmi§ ve peygamber olarak gonderilmezden dort 
yiiz sene once gokten onun s1fatm1 i§itmi§ti. Adam §oyle anlatlyor: Al
lah'a hamdettik, sonra yolumuza devam edip haccettik. Daha !)onra 
Medine'de Orner ibn Hattab'a ugray1p · bu y1lamn durumunu ana ha
ber verdim de §oyle dedi: 0 kadm dogru soylemi§. Allah Rasulii (s.a.) · 
niin: Ben peygamber olarak gonderilmezden dort yiiz sene once bana 
iman etmi§tir, buyurdugunu i§ittim. Bu da gerc;ekten garib bir hadistir . . 
En dogrusunu Allah bilir. Ebu Nuaym der ki: Bu hadisi Sevri de ... Sakif 
kabilesinden birisinden yukardakine benzer §ekilde rivftyet etmi§ti. Ab
dullah ibn Ahmed ve Zahrani'nin Safvan ibn Muattal'dan rivayetlerine 
gore arkada§lan arasmdan aynlarak o yllam bekleyip gomen kendisi 
imi§. Onlar §oyle derlermi§ : §iiphesiz o cin~ Allah Rasulii (s.a)ne gele
rek Kur'an dinleyen dokuz cinnin sonuncusudur. Yine Ebu Nuaym'm 
Leys ibn Sa'd kanallyla ... Muaz ibn Ubeydullah ibn Ma'mer'den riva
yetine gore; o, §Oyle anlatmi§: Ben Osm9~n ibn Afffm'm yanmda otu
ruyordum. Birisi geldi ve: Ey Mii'minlerin emiri, ben c;orak bir arazi
deydim. Birisi dovii§en iki y1lan gordiigiinii,. sonra birinin digerini ol
diirdiigiinii anlattl. Y1lanlarm dovii§tiigii yere gittim ve orada oldiiriil
mii§ birc;ok Yilan gordiim. Bir de baktlm ki birisinden misk kokusu geli
yor. Birer birer koklamaya ba§lad1m ve nihayet bu kokunun ince, san 
bir yllandan geldigini gordiim. Onu sang1ma sard1m ve gomdiim. Yolda 
yuriirken birisi §Oyle seslendi: Ey Allah'm kulu, §iiphesiz sen hidayete er
dirildin. Cinlerden E§'iban ve Ukay§ ogullan admdaki iki kabile kar§l 
kar§Iya gelip vurU§tUlar ve gordiiklerin oldii. Senin gomdiigiin de §ehid 
oldu. 0, Allah Raslllu (s.a.)nden vahiy dinleyenlerdendi. Hz. Osman o 
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adama dedi ·ki: Eger dogru soyliiyorsan. gerc;ekten garib bir §ey gormii§
siin .. ~ayet yalanc1 isen yalamnm vebali de senin iizerinedir. 

Allah Teala: <<Hani Kur'an dinlesinler diye sana cinlerden bh:; t~ife 
yoneltmi§tik. Haz1r olunca demi§lerdi ki: Susun.)) buyurur ki bu, cinle
rin Kur'an'1 edeble dinlediklerine delalet eder. Hafiz Beyhaki der ki: Bi
ze Ebu Tayyib Sehl ibn Muhammed ibn Siileyman'm ... Cabir ibn Ab
dullah'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) Rah-

. man suresini sonuna kadar okudu, sonra da : Ne oluyor, sizi suskun 
goriiyorum? Hie; §iiphesiz cinler sizden c;ok daha giizel cevab vermi§
lerdi. «Rabbm1zm nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?)) aye
tini onlara her okuyu§umda: Rabb1m1z, Senin nimetlerinden hie; biri
sini yalan saymay1z, hamd Sanad1r, demi§lerdi, buyurdu. Hadisi Tirmizi 
tefsir bahsinde Ebu Miislim Abdurrahman ibn Vak~d'dan, o da Velid 
ibn Miislim'den rivayet etm_i§tir. Buna gore Allah Rasulii (s.a.), asha
bmm ~anma <;1k1p onlara Rahmfm suresini okumU§ ve ravi hadisin 
devarmm zikretmi§tir. Tirmizi, hadisi riv9,yetten sonra der ki : Hadis 
garibdir. Sadece Velid kanahyla Ziiheyr'den riv9,yetini biliyoruz. Bey
haki hadisi aynca ·Mervan ibn Muhammed kanahyla Ziiheyr ibn Mu
hammed'den yukardaki gibi rivayet etmi§tir. ( ... ) 

«Kur'an tamam olunca ... )) Allah Rasulii onlara Kur'an okumaYl bi
tirince her biri birer uyanc1 olarak kavimlerine donmii§ler, kavimlerine 
dondiiklerinde Allah RasuHi (s.a.)nden i§ittikleri ile onlan uyarmi§lar
dL Nitt:kim ba§ka bii: ayet-i keriine'de §Oyle buyrulur: «Her topluluktan 
bir taifenin dinini iyi ogrenmek ve kendisine dondiiklerinde kavmini 
uyarmak iizere geri kalmalan gerekrhez mi? Olur ki kagmirlar.JJ (Tev
be, 122). Cinler ic;inde uyanc1lar bulunmakla beraber peygamberler ol.: 

· mad1guia bu a.yet-i kerime delil getirilir. ~iiphesiz Allah cinlerden pey
' gamber gondermemi§tir. ~u ayet-i kerime'ler buna del9Jet etmektedir: 

«Senden once gonderdigimiz elc;iler de ancak kasabalar halkmdan, ken
dileri;ne vahyettigimiz birtak1m erkeklerdi.)) (Yusuf, 109), «Senden on

·ce.gonderdigimiz biitiin peygamberler de §iiphesiz yemek yerler, sokak-
larda gezinirlerdi.JJ (Furkan, 20), «Soyundan gelenlere kitab ve peygam
berlik verdik)). (Ankebut, 27). Allah Te9Ja'nm Hz. ibrahim'den sonra · 
gondermi§ oldugu her peygamber onun ziirriyetinden ve siilalesinden
dir. All'!-h Teala'nm En'am suresindeki «Ey cin ve insan toplulugu, ic;i:
nizden peygamberler gelmedi mi?JJ (En'am, 130) ayetine gelince; bura
da maksad, her iki cinsin· toplam1d1r ve hi tap bu iki cinsten birisi ic;in 
dogrudur ki onlar da insanlard1r. «Bu iki denizden de inci ve mercan c;I
kar.J) (Rahman, 22) ayetinde iki deniz zikredilmekle beraber bunlardan 
birisi kasdedilmektedir. Daha sonra Alhih Teala cinlerin kavimlerini na
SI! uyard1klanm ac;Iklay1p onlardan haber vererek §6yle buyurur: «Ve 
demi§lerdi ki: Ey kavmimiz, dogrusu . biz Musa'dan sonra indirilen ve 
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kendinden oncekileri dogrulayan, hakka ve dogru yola hidayet eden bir 
kitab dinledik.» Onlar Hz. isa'y1 zikretmemi§lerdir. Zira Hz. isa (a.s.)ya 
indirilen incil'de ogi.itler, kalbi yumu§atlcl sozler ve bir miktar da ha
ram ve helal k1lmalar vard1. Aslmda incil, .Tevrat §eriatlm bir tamam
laylCl gibidir. 0 halde esas Tevrat'tlr. Bu sebepledir ki onlar: «Musa'dan 
sonra indirilmi§ olan ... » demi§lerdir. Hz. Peygamber (s.a.) Cibril'in ilk 
defa kendisine indigini haber verdiginde Varaka ibn Nevfel de benzer 
ifadeleri kullanml§ ve : Ne kadar gi.izel. Bu, Musa'ya gelmi§ olan ·Na
musdur. Ah ke§ke ben o zaman geng olsayd1m, demi§ti. 

<<Kendinden oncekileri (peygamberlere indirilmi§ olan kitablan) 
dogrulayan, hakka ve dogru yola hidayet eden bir kitab dinledik.» Cin
lerin «Hakka ve dogru yola hidayet eden bir kitab dinledik.» sozleri 
§oyle ag1klanabilir: i'tikEtd bak1mmdan hakka ve ameller bak1mmdan 
dosdogru yola ileten bir kitab dinledik. <;i.inki.i Kur'an iki hususu i<;i1;1e 
ahyor: Haber ve taleb. ~i.iphesiz onun haberi dogrudur, istekleri de 
adalettir. Nitekim Allah TeaJa ba§ka ayet-i kerime'lerde: «Rabb1mn so
zi.i; dogruluk ve adi.Uet yoni.inden tfl.m keri19Jindedir.» (En'am, 115) . 
«Rasuli.ini.i hidayet ve hak din ile gonderen O'dur.» (Tevbe, 33) buyu
rur ki, buradaki hidayet; faydah ilim, hak din ise salih ameldir. Cinler 
de aym §'ekilde: cc (inanglarda) hakka, ( amellerde) dogru yola hidayet 
eden bir kitab dinledik.» demi§lerdir. «Ey kavmimiz: Allah'm davetgisine 
uyun.» ayeti Hz. Muhammed'i Allah Teala'mn insan ve cinler di.inyasma 
peygamber olarak gonderdigine deHUet eder. Zira Hz. Peygamber on
Ian Allah'a davet etmi§, her iki gruba birden hit9 .. bl, teklifi, vaad ve 
tehdidi igeren Rahman suresini onlara okumu§tur. Bu sebepledir ki on
lar: t<Allah'm davetgisine uyun. Ona ima.n edin.» demi§lerdir. 

«Ki sizin gi.inahlanmzdan bir k1smm1 bagl§lasm · ve sizi elim bir 
azabdan (koruyup) kurtarsm.» Cinlerin inananlarmm cennete gireme
yecekleri gori.i§i.inde olan alimler bu ayeti delil getirirler. Buna gore 
cinlerin salihlerinin mi.ikatatl k1yamet gi.ini.i cehennem azabmdan kur
tanlmaktlr. Bu gori.i§te olanlar diyorlar ki: Bu makam; sevinme, ferah
hk ve mi.ibalaga makam1d1r. ~ayet imanlan sebebiyle onlarm bundan 
daha yi.iksek mi.ikatatlan olsayd1 herhalde bunu da zikrederlerdi. ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize babam'm .. . ibn Abba.s'tan rivf:tyetine gore; o, 
§oyle demi§tir: Cinlerin mi.i'minleri cennete girmeyecektir. Zira onlar, 
iblis zi.irriyetindendir ve iblis'in zi.irriyeti cennete girmeyecektir. 

Gergek ise cinlerin mi.i'minlerinin insanlarm mli'minleri gibi cen
nete girecegidir. Nitekim Selef'ten bir cemaatm mezhebi budur. Selef'
ten baz1lan bu gori.i§lerine <c0n1ara, daha once insan da cin de dokun
marm§tlr.» (Rahman, 74) ayetini delil getirirlerse de, bu ayet-i keri
me'nin delil getirilmesi §i.iphelidir. Bundan daha da gi.izeli Allah Teala'
nm: «Rabbma kar§I durmaktan korkan kimseye iki cennet vard1r. Oy-
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leyken Rabb1mzm nimetlerinden hangisini yalanlarsm1z?» (Rahman, 
46-47) 'ayetleridir. Allah Teala .bu ayet-i kerime'lerde insanlar ve cinler 
alemine; ic;lerinden ihsan sahibi alanlarm miikafatl cennet almak iizere 
nimet bah§ettigini haber vermektedir. Cinler bu ayet-i kerime'yi insan
lardan daha da belig alarak sozlii §iikiirle kar§Ilami§lar ve: Rabb1rmz, Se
nin nimetlerinden hie; bir §eyi yalanlamay1z, hamd Sanad1r, d.emi§ler
di. Allah Teala, anlar ic;in gerc;ekle§mesi imkans1z bir miikafatl anlara 
bah§ettigini haber verecek degildir. Cinlerin kafirlerinin cehennemle ~e
zalandinlmasi adalet makam1 alarak bir gerc;ekse, lutuf makam1 ala
rak inananlarmm cennetle miikatatlandmlmasi elbette daha dagru alur. 
Aynca «Muhakkak ki iman edip salih ameller i§leyenlerin kanaklan; 
Firdevs cennetleridir.» (Kehf, 107) ayetinin umumi alan manas1 da 
buna delalet etmektedir. Buna benzer ba§ka ayetler de vard1r ki, ben 
bu kanuya ba§h ba§ma bir ciiz' tahsis ettim. Hamd ve minnet Allah'a 
mahsustur. Allah Teala, kendisi ic;in yaratllan varhklan ihata edecek 
§ekilde biiyiiyecek alan cenneti var etmi§tir; iman edip salih ·amel i§le
yenleri oraya nic;in kaymasm? Aynca imanlarma kar§Ihk giinahlannm 
ortiilmesi ve elim azabdan kurtulmalan zikredilmektedir. Elbette ki 
bu ozellik cennete girmeyi gerektirir. Zira ahirette cenne.t ve cehennem
den ba§ka bir §ey yaktur. 0 halde kim cehennemden kurtanlmi§Sa, §iip
hesiz a cennete girmi§tir. Cehennemden kurtanld1g1 halde cinlerin mii'
Ihinlerinin cennete girmeyeceklerine dair ~ari' TeaJfl!dan bize gelmi§ 
sarih ve zahir bir nass yaktur. ~ayet bu hususta sahih nasslar alsayd1, 
biz anlara gore fetva verirdik. En dagrusunu Allah bilir. Mesela Hz. 
Nuh (a.s.) kavmine: «Ta ki giinahlanmz1 bagi§lasm ve sizi belli bir sii
reye kadar ertelesin.n (Nuh, 4) demi§ti. Onun kavminin mii'minlerinin 
cennette aldugunda hie; bir ihtilaf yaktur. 0 halde cinlerin mii'minleri 
de anlar gibidir. Cinlerin mii'minleri hakkmda garib sozler nakledilir : 
Orner ibn Abdiilaziz'den rivayete gore anlar, cennetin artalanna gire
meyecek; cennetin <;evresinde, k1y1larmda ve dl§ k1smmda alacaklar
ffil§." insanlardan baz1lan da cennette ademagullannm cinleri gorebilece
gini, diinyada alamn aksine anlann ademagullanm goremeyecegini san
ffil§tlr. Baz1lan da derler ki: Cinlerin mii'minleri cennette yeyip ic;meye
cekler. Meleklerde aldugu gibi yeme ic;meye bedel alarak anlara tesbih 
hamdetme ve Allah'1 takdis etme ilham alunacaktlr. Zira anlar da me
lek tiiriindendirler. Biitiin bu sozler §iiphelidir ve bunlarm delilleri de 
yaktur. 

Sanra Allah Teala, yine cinlerden ,haber. vererek buyurur ki: «Al
lah'm davetc;isine uymayan kimse bilsin ki; yeryiiziinde Allah'1 aciz bl
rakamaz.n Allah'm kudreti anu c;epec;evre kw~atml§tlr . «Ve anun ic;in 
Allah'tan ba§ka veliler de bulunmaz.>> Onlan Allah'tan hic;kimse karu
yamayacaktlr. «i§te anlar, apac;1k bir sap1khk ic;indedirler.n Buras1 da 
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tehdid ve korklitma makam1d1r. Onlar, kavimlerini nriijdelerrie ve kor
kutma ile Allah'a davet etmi§lerdir. Bu sebepledir ki bu davet onlarm 
bin;oguna te'sir etmi§ ve daha once ac;Ikladigimiz uzere cinler, hey'etler 
halinde Allah Rasulti. (s.a.)ne gelmi§lerdir. 

----- i Z A H I-----

Cinlerden bir grubun Kur'an'1 dinlerken hu§u' ic;erisine girmeleri 
ile beraber sarfettikleri sozler mukemmel bir inane; sistemini ihtiva et
mektedir. Vahiy muessesesini tasdik ettiklerini, Tevrat'la Kur'an ara
smdaki akide birligini bildiklerini, hak yola bilerek gittiklerini, ahirete 
inand1klanm bunun neticesindeki magfireti veya amellere gore azaba 
mustehak olmay1 kabul etmektedirler. Allah'm kuvvet ve kudretini, 
kullann yegane sahibi ve mevlas1 olu§unu belirterek kainatm yaratlll
§Iyla 61Ulerin diriltilmesi konusu arasmda bir ilgi kurmaktadir. Hadd-i 
zatmda bu esaslar butUnuyle surenin ic;erisinde yer almakta ve degi§ik 
yonlerden i§lenmektedir_ Fakat bu defa aym gerc;ekler cinlerden bir gru
bun lisamyla anlatllmakta. Evet, insanllk dunyasmdan ba§ka bir dun
-ya da _ sozkonusu edilmektedir. 

Cinlerin konu§malanm ele almazdan evvel cinlerden ve bu ha
diseden bir nebze soz etmek yerinde olacaktlr: 

Kur'an-1 Kerim'in zikrettigi cinlerden bir kitlenin Kur'an dinlemek 
uzere peygambere gonderilmeleri ve onlarm soylediklerinin, yaptlklan
mn anlatllmas1. _. Evet yalmz bu · ifadeler, cinlerin varhgm1 kabul et
mek ic;in yeterlidir. Hadisenin gerc;ekten vuku' buldugumi benimsemeye 
kafidir. Aynca cin cienilen bu varllklann Kur'an'1 peygamberin okudugu 
§ekliyle Arapc;a olarak anlayabildiklerini, onlarm da iman ve kufre mus
taid bir §ekilde yaratlld1klanm hem dogru yola hem de sap1kllga gide
bilme- kabiliyetine sahip bulunduklanm kabul etmek ir;in kafidir. Bu
nun otesinde daha fazla bir tesbite veya te'kide gerek yoktur. Zaten Al
lah Teala'mn belirttigi bir hakikat kar§ISmda insanoglu soylese soylese 
ne soyleyebilir? .. 

Her §eye ragmen biz insan dti§tincesindeki bu gerr;egi biraz daha 
ac;1klamaya r;all§allm: 

Gerc;ek odur ki, c;evremizde yer alan bu •kainat s1rlarla doludur. Bilin
mez y1gmlarca guc;ler mevcuddur. Mahiyetlni, niteligini ve izlerini bil
medigimiz nice yaratlklarla meskllndur. Biz i§te bu kuvvet ve esrar ok
yanusu ic;erisinde ya§Iyoruz. Bildigimiz c;ok az bir §ey var. Bilmedigimiz 
ise pek r;ok. Her ger;en gun bu kainatm baZI esranm c;ozuyor, baz1 gur;le
rini kavnyor ve baz1 yaratlklanm tamyoruz. Bu tamyi§lffilZ bazen biza
tihi o yaratlklan tamyarak oluyor, bazan da vas1flanyla oluyor. Qogu 
kere de c;evremizde yer alan izleriyle tamyabiliyoruz ancak. Henuz biz 
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yolun ba§mdaYiz. i~inde ya§ad1g1m1z, bizim, babalanm1zm, dedelerimi
zin hayatlm devam ettirdigi, ~ocuklanm1zm, torunlanm1zm ya§aya
caklan bu kainatm heniiz kii~iik, hem de ~ok kii~iik parc;alarmdan bir 
parc;asm1 bilebiliyoruz. Aslmda iizerinde ya§ad1g1m1z bu yeryiizii, bu 
diinya denilen y1ld1zclk, kaina.tm hacmi ve ag1rllg1 i~erisinde admdan soz 
edilmeyecek kadar basit, kii~iik bir zerreden ibarettir. 

~u kadar var ki heniiz yolun ba§mda olan bizlerin, bildigimiz ve bu
giin ke§fettigimiz §eyler, be§ yiiz y1l oncesi insanmm bilgilerine k1yasla 
§U anda sozkonusu ettigimiz cin hadisesinden ve cin vak'asmdan ~ok da
ha garip, c;ok daha tuhaf bir merhaledir. ~ayet bundan be§ yiiz y1l ev
vel birisi kalklp da bugiin iizerinde tart1§bg1m1z atomun esrarmdan 
bir §eyler soz edecek olsayd1, o giiniin insanlan ona deli derlerdi. Hatta 
bugiin dinden soz ederken baz1larmm garipsemesinden c;ok daha biiyiik 
bir garabetle kar§llarlardl. .. 

Biz an.cak kendi be§eri takabm1z nisbetinde ve bizim yeryiiziinde 
hila.fet vazifesini yapabilecegimiz nisbette, yani · yeryfiziinde Allah'm 
halifesi olmanm icab ettirdigi ve ancak bu sm1r dahilinde kainatlmlz
dan bir §eyler biliyor veya ke§fedebiliyoruz. Yeryiiziinde hila.fet vazife
sini yerine getirmek i~in Allah'm bize ke§fedilmesine miisaade buyurdu
gukadar esran ke§fedebiliyoruz. Ne kadar ~abalarsak ~abalayahm bizim 
bilgimizin hududu, ke§iflerimizin mahiyeti ve vard1g1 nokta Allah'm in
sanogluna lutfettigi bu nisbetin otesine ge~emez . Bize kainattaki ener
ji kaynaklan ne kadar a91klamrsa a~iklansm, esrar c;oziiliirse ~oziilsiin, 
bu daireyi kat'iyyen a§amay1z. Yani Allah'm hikmeti ve takdiri uyann
ca yeryiiziindeki hilafet vazifesini yerine getirmek ic;in muhta,c; oldugu
muz ~emberin · otesine kat'iyyen ge~emeyiz. 

ileride daha pek ~ok §eyler ke§fedecegiz. Daha bir c;ok §eyler' bile
cegiz. Kainatm esrar1 ve gizli kaynaklarm, bir~ok garip yonleri oniinii
ze scrilecek. Oyle ki ileride yap1lacak ke§iflere nisbetle bugiin ke§fedil
mi§ olan atom bir ~ocuk oyuncagmdan ileri gec;emeyecektir. Ama yine 
de soziinii ettigimiz ~emberin smmm katiyyen a§amayacag1z. Allah'm 
insanogluna ~izdigi bilgi c;er~evesinin otesine kat'iyyen ge~emeyecegiz. 
Hak Teala'nm buyurdugu: ((Size ilimden ancak pek az bir §ey verildi.n 
kavlinin smmm a§amayacag1z. Gerc;ekten de bize verilen bilgi bu mev
cudattaki esrara ve Allah'tan ba§ka kimsenin bilmedigi gizli bilinmez
liklere nisbetle az, hem de ~ok azd1r. Allah'm s1mrs1z ilmi kar§lSmda 
insanlanp. sm1rh bilgisi ancak §U ayet-i kerime'de ifade edilen hudud 
dahilindedir: ccEger yeryiiziindeki biitiin aga~lar kalem olsa, denizler de 
miirekkep olsayd1, daha yedi deniz de ona eklenseydi Allah'in kelimeleri 
asla tiikenmezdi.» 

~u halde bizim ic;in bir §eyin varhgm1 kabul etmemiz veya kesin 
olarak reddetmemiz, dii§iinmemiz yahut dii§iinmememiz miimkiin de-

·, ... 
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gildir. Bilinmezlikler aleminin s1rlanm, varhg1m kainattaki esrarengiz 
gii~lerin mevcudiyetini bizim §U andaki tecriibelerimizin di§mda kaldl~ 
veya akhmizm ol~iilerinin otesinde 'bulundugu i~in kesin olarak kabul 
etmemiz veya reddetmemiz dogru olamaz. <;iinku biz heniiz bu vasita
lanrmz ve giiciimuzle -b1rakahm kendi akll ve rub yaplmlZl- orga
nik yap1rmzi dahi iyice idrak edebilmi§ degiliz. Olabilir ki bize kat'iyyen 
a~1klanmayacak bir program dahilinde mevcudatim1zda daha pek ~ok 
esrar vard1r. Belki de baz1 s1rlar vard1r ki bize a~1klanacaklar listesinde 
yer almaktadlr. Birtak1m Slrlar da olabilir ki bizim yeryiiziindeki va
zifemize bir te'siri olmayacagl i~in sadece izini, niteligini ve yalmzca var
hgml kavrayabilme kudretine sa.hip olabiliriz. Allah Teala kelam-1 ke
rim'inde buyurdugu §ekilde bizim pay1m1zda ke§fedilebilecek s1rlar ve 
kuvvetler listesinde yer alan baz1 hususlarm varhgm1 belirtmi§se bu ila
hi lutuf kar§ismda bizim ta'kib edecegimiz yol om-1. kabul edip te§ekkurle 
mevcudiyetini teslim etmektir. Ancak kelammda sozO: edilen s1rlarm, 
Allah tarafmdan bize verilen enerji ve takat dahilinde, vanlan bilgi 
ve tecriibelerden ibaret olmamas1 gerekir. i§te bu nitelikteki bilgileri 
biz, oldugu gibi kabul eder fazla veya eksik bir §ey soylemeyiz. <;unkii 
bu bilgiyi aldigiirilz kaynak yani ilahi bilgi menbal bize fazla degil sadece 
bu kadanm bilmemizi buyurmm~tur. Ortada bu esrarengiz hususta bil
gi allibilecegimiz ba§ka kaynaklar mevcud olmad1gma gore bizim fazla 
veya eksik bir §ey soylememiz bir mana ifade etinez. 

. Gerek bu s~Jredeki ayetlerden, gerekse cin suresindeki ayetlerden ve 
Kur'an'm diger surelerine serpi§tirilmi~ bulunan cinle:rle ilgili ifadeler
den, bu hadiseyle alakah olarak peygamberden varid olan sahih hadis
lerden cinlerle alakah baz1 ger~ekleri kavrama imkanma sahibiz. Ancak 
bildiklerimiz bunlarm otesinde ve bunlardan fazla bir §ey degildir 0 0 0 

a) Sozkonusu ettigimiz kaynaklardan edindigimiz bilgilen C.zetle
yecek olursaK diyebiliriz mevcuda,tta cin ad1 verilen yaratiklar vard1r. 
Bunlar ate§ten yaratilmi§lardir. <;iinkii iblis Aleyhilla'ne Hz. Adem'den· 
bahsederken §6yle demektedir: «Ben ondan daha hay1rhy1m. <;unku be
ni ate§ten yarattm, onu ise ~amurdan.» Ve yine Hak Teala'mn §U ayet-i 
kerime'sinden ogrendigimize gore §eytfm da cinlerdendir: «Yalmz iblis 
miistesna. 0, cinlerdendi bunun uzerine Rabbmm emrinden yuz ~evir
di.» Goriiluyor ki bu ayet-i kerime §eytamn ashmn cin oldugunu belir
tiyor. 

b) Cin ad1 verilen bu yaratiklarm, insanlarm sahip bulundugu 
ozelliklerin di§mda birtak1m ozellikleri vard1r. Bunlardan birisi ate§ten 
yaratilmi§ olmaland1r. Bir digeri ise onlar insanlan gorurler, ihsanlar 
onlan goremezler. Nitekim Hak Teala cinlerden olan §eytandan soz eder
ken §6yle _ buyurmaktad1r: «Muhakkak ki o ve -ona mensub olanlar si
zin oni~m gormediginiz yerden sizi goriirler.» 
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c) Diger taraftan cinlerin de aynen insan topluluklan, kabileleri 
ve cinsleri gibi muayyen topluluklan vard1r. Zira yukanda ayet-i keri
me'de Cenab-1 Allah buyurmaktad1r ki: «Muhakkak ki o ve onun yakm
!an sizi gorurler.» Bir diger husus da cinlerin yeryuzunde hayat surecek 
kudretleri vard1r. Ancak onlarm, nerede ya§ad1klanm bilmiyoruz. Nite
kim Hak Teala Hz. Adem'e ve iblis'e hitaben buyurur ki: «ininiz birbi
rinize dli§man olarak. Sizin i~in yeryuzunde bir mekan ve bir sureye 
kadar eglenme vard1r.» Hz. SUleyman'm emrine verilen cinler ona yer
yuzunde oyle birtak1m i§ler yap1yorlard1 ki, bu i§ler onlarm hayat gu
cune sahib olmalanm gerekli kllmaktaydl. 

d) Diger yandan cinlerin dunyamn dl§mdaki y1ld1zlarda ve geze
genlerde de ya§ama kabiliyetleri .vard1r. 

e) Cinler be§er idrakine te'sir etme gucune sahiptirler. Yukanda 
ge~en ayetlerde gorUldug~ gibi Allah'm emrine uyanlarm di§mda ka
lan cinler insan idrakine te'sir edebilmektedirler. Nitekim Hak Teala 
mel'un §eytamn konu§masim anlatlrken §byle buyurmaktadlr: «Demi§ 
ki: Senin izzetin i~in ben elbette onlann hepsini yoldan ~1karacag1m. 
Ancak Senin muhlis kullarm mustesna.» Buna benzer daha bir~ok ayet
ler aym hususu belirtmektedir. Ancak biz §eytanm insam nas1l aldatti
gmi, nas1l ve hangi vas1 talarla yoldan ~1kard1gm1 bilmemekteyiz. 

f) Cinler insanlarm soylediklerini i§itebilir, dillerini anlayabilirler. 
Nitekim bu surede bahis mevzuu edilen cinlerden bir grubun Kur'an'l 
dinleyerek onu anlay1p te'siri altmda kald1klanm ifa,de eden ayet-i ke
rime buna delalet etmektedir. 

g) Cinler de hidayete ve dalalete musait kabiliyettedirler. Nitekim 
Cin suresinde §byle buyrulmaktad1r: · «Muhakkak ki bizden bir k1sm1m1z 
mlislumanlar, bir k1snnm1z da yoldan ~1km1§lard1r. Kim musluman ol
mu§sa onlar dogru bir yol gozetirler. Yoldan ~1kanlar ise cehenneme 

I 

odun olmu§lardlr.» 
h) Aynca cinlerin hidayete ve dalalete mustaid yarat1lm1§ olmala

nm bu ayetteki ifadeler gostermektedir. Buna gore onlar kavimlerine 
ko§uyorlar ve onlan imana ~agmyorlar. Once kendileri imana geliyor
lar, kavimlerinin imana gelmemi§ olduklanm bildiklerinden onlan da 
davet ediyorlar. · 

Bu kadarhk bilgi -cinlerle alakah olarak- bizim i~in yeterlidir. 
Daha fazla ara§tlrmam1z1 gerektirmez. Ancak bu a,yetlerin ve Cin . su
resindeki ayetlerin i§aret ettigi hadiseyle ilgili olarak muteaddid riva
yetler varid olmu§tur ki bunlar arasmda sahih olanlanm buraya kayd
ediyoruz: 

Buhari, Muslim, Ahmed ibn Hanbel ve Beyhaki, ibn Abbas'tan 
naklen dediler ki: Hz. Peygamber cinleri ne gormli§tur ne de onlara bir 
§ey okumu§tur. Rasulullah (s.a.), ashabmdan bir taife ile Ukaz pana-
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ymna dogru gidiyordu. Cinlerin gokyiiziinden haber almalan engellen
mi§ti. Uzerlerine kiVIlcimlar atilmi§tl. Bunun iizerine Cinniler kendi 
toplluklarma geri donmii§lerdir . . Topluluklan onlara ne .oluyor dedik
lerinde demi§lerdi ki, bizimle gokten gelen haberler arasma bir engel 
gerildi. Uzerimize kivilcimlar yolland1, bunun \izerine kavimleri onlara 
demi§ti ki, sizinle gokyiiziinden gelen haberler arasma bir engelin gir
mi§ ·olmasi yeni meydana gelen hadise yiiziindendir. Binaenaleyh diin
yamn dogusunu, batlsm1 gezin. Sizinle gokyiiziinden gelen haberin ara
sma girin, engeli goriin. Bunun iizerine onlar kendileriyle gokyiiziinden. 
gelen haberlerin arasma. giren engeli bulmak iizere doguda batida do
la§maya ba§ladilar . . i§te Tuhame tarafma yonelmi§ bulunan o gruplar
dan birisi Ukaz panaymna dogru Nahle'de duran peygamberin yanma 
geldi. Hz. Peygamber ashab1 ile birlikte sabah namazm1 k1llyordu. Kur'
~n sesini duyunca ona kulak verdiler. Dediler ki; vallahi bizimle gok
yiizilniin haberi arasma giren engel budur. i§te oradan kavimlerine ge
ri dondiikleri zaman §byle dediler : «Ey kavmimiz bizi dogru yola ileten 
acaib bir Kur'an dinledik ve ona inand1k. Ve biz Rabb1m1za kimseyi or
tak ko§mayacagiz.n Bunun iizerine Yiice Allah, sevgili peygamberine §U 
ayet-i kerime'yi inzal buyurdu: «De ki: Bana vahyolundu ki cinlerden 
bir taife Kur'an'1 dinledi. Ona vabyolunan cinlerin soyledikleridir.>> 

Muslim, Ebu Davud ve Tirmizi, Alkame'den rivftyet ederek der ki: 
Ben ibn Mes'ud (r.a.)a sordum. Ve dedim ki; peygamber acaba cinlerin 
geldigi gece sizlerden birisi ona e§lik etti mi? 0 da dedi ki; Bizden kim
se ona e§lik etmedi. Ancak bir gece biz onunla beraberdik. Bir ara onu 
kaybettik ve kendisini vadi ve tepelerde arad1k. Dedik ki; ya uc;uruldu 
veya oldiiriildii. 0 gece c;ok kotii bir §ekilde uyuduk. ~abahlad1g1miz za
man gordiik ki o Hira taraflndan geliyordu. Kendisine dedik ki: Ey Al
lah'm Rasulii, seni kaybettik, arad1k ve bulamad1k. Bunun ic;in c;ok 
kotii bir gece gec;irdik. 0 zaman buyurdu ki : Bana cinlerden bir davet
c;i geldi. Onunla beraber gittim ve kendilerine Kur'an okudum. ibn Mes'
ua dedi ki; bizi ald1 ve gotiirdii. Onlann izini ve ate§ler::.~ .. ~serini gos
terdi. Cinler kendisinden yiyecek taleb edince buyurmu§lardir ki: Uze- • 
rine Allah'm ad1 amlmi§ olan biitiin kemikler elinize gec;tiginde en c;ok ' 
etli bir §ekilde sizindir. Her deve ve s1g1r pisligi de hayvanlanmzm ale
fidir. Siz bunlan temizlemeyin. Zira bunlar sizin karde§lerinizin yiye
cegidir. 

ibn ishak, Siret'inde ibn Hi§am'dan naklederek der ki: Rasulul
lah (s.a.) Taif'e ~amcas1 Ebu Talib'in vefatmdan ve mii§riklerin pey
gambere ve ona inananlara eziyetlerini artirmalanndan l':onra- yard1m 
ic;in Sakif kabilesinin yamna gittiginde Sakif'liler ona c;ok kotii mua
mele yaptilar. Fena §ekilde reddederek beyinsiz tak1m1m iizerine gon
derdiler. Attlklan ta§larla miibarek ayakla.nm kanattilar. 0 zaman Hz. 
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--------------------------------------------------- -------
Peygamber Rabbma yalvararak ~ok derin ve yiice ifiidelerle duaya ba§
lad1: Allah'1m, giiciimiin zay1fllgm1, yard1mc1mm azllgn11 insanlann kar
§1Smdaki durumumu Sana §ikayet ederim. Ey merhametlilerin merha
metlisi, Sen zay1f dii§mii§lerin ve benim Rabb1msm. Beni kime emanet 
edersin? Uzaklara m1 gonderirsin, yoksa i§irni bir dii§marnn eline mi ve
rirsin? Eger Sen bana k1zmazsan hi~ bir §eye aldm§ etni.em. Senin ba
g1§laman benim i~in daha onernlidir. Karanllklan aydmlat.an ve diinya 
ile ahireti diizelten yiiziiniin nuruna S1gmmm. Uzerime k1zgmllgmm in
mesinden veya gazabma miistehak olmaktan Sana s1gmmm. Seni mem
nun edinceye kadar ba§ka hi~ bir §eye aldm§ etmem. Semien ba§ka 
gii~, Senden ba§k.a durumu degi§tirecek kimse yoktur. 

Der ki: Sonra Rasulullah (s.a.) Taif'ten Mekke'ye dondii. Sakif'li
lerden hay1r gelmeyecegini anlad1. Nahle denilen mevkiye gelince ge
celeyin namaza durdu. Bu s1rada Cenab-1 Allah'm zikrettigi gibi cinler
den bir taife ona rastlad1. -Bana anlatlld1gma gore- bu taifed<; Nu
saybin yoresi cinlerinden yedi cin bulunuyordu. Peygamberin okudu
guna kulak verdiler. 0 namazm1 bitirince doniip kavimlerine giderek 
onlan uyard1lar. Peygambere iman ettiklerini ve duyduklanm kabul
lendiklerini soylediler. Bunun iizerine Azim ve Celil olan Allah, onlarm 
durumunu peygamberine anlatlrken buyurdu ki : «Rani sana cinlerden 
bir taife yoneltmi§tik ki, Kur'an dinliyorlardL Haz1r olunca demi§lerdi 
ki: Susun. Kur'an tamam olunca her biri hirer uyanc1 olarak kavim
lerine donmii§lerdi. Bir ba§ka ayet-i kerime'de de §Oyle buyurmu§tU : 
((De ki: Bana cinlerden bir t9Jfenin Kur'an'1 dinledigi vahyolundu ... >> 

Ve Cin suresindeki k1ssa sonuna kadar nakledildi. 
ibn Kesir tefsirinde ibn ishak'm rivayeti hakkmda der ki : ((Bu ri

vayet dogrudur. Ancak cinlerin Hz. Peygamberi o gece dinledikleri hu
susuna gelince iizerinde durulmas1 gerekir. Zira ibn Abbas'tan naklen 
zikredilen hadiste bildirildigi gibi cinlerin peygamberi dinleyi§i vahyin 
yeni geldigi s1ralara rastllyordu. Peygamberin Taif'e gidi§i ise amcas1 
Ebu Talib'in vefatmdan sonra olmu§tu. Bu ise ibn ishak'm da belirtti
gi gibi Hicret'ten bir veya iki ytl once vuku bulmu§tu. ~iiphesiz ki en 
dogrusunu Allah bilir. Bu hususta daha bir~ok rivayetler olmakla hera
her biz, hepsinden once birinci olarak zikrettigimiz ibn Abbas'm riva
yetini tercih ediyoruz ki bu, Kur'an'm ifadelerine de en· uygun rivayet
tir : ((De ki : Cinlerden bir taifenin Kur'an'1 dinledigi bana vahyolun
du.» Bu durum kesindir. Hz.Peygamber hadiseyi vahiy yoluyla ogrenmi§, 
yoksa cinleri fiilen gormii§ veya onlan farketmi§ degildir. Aynca bu ri
vayet gerek hadis senedi gerekse tahrici bak1mmdan da diger rivayet
lerin hepsinden kuvvetlidir. Kuvvetlilik bakunmdan ibn ishak'm riva
yeti de aym noktada yer allr. Nitekim Kur'an-1 Kerim'de cinlerin vas
f1yla ilgili bildigimiz ayetler de bunu te'yid etmektedir : ccSizin onlan 

Tefstr, C : XIII; F 457 



7282 iBN KES.I:R (Ctiz: 26; Sure: 46 

gormeyeceginiz yerlerden o ve yakmlan sizi goriirler.•• Mevzu ile ilgili 
olarak bu kadarhk ma'lumat1 kafi buluyoru~. 

((Hani sana cinlerd~n bir taJfe yonetmi§tik ki, Kur'an'1 dinliyorlar
dL Haz1r olunca demi§lerdi ki: Susun. Kur'an tamam olunca her biri 
birer uyanc1 olarak kavimlerine donmii§lerdi.» 

Oyle ise cinlerden bu taifenin Kur'an dinlemek iizere gonderili§i 
tesadiifen degil, Allah'm emri ile olmu§tur. Aynca Allah daha once 
Mllsa Peygamberin peygamberligini tai:utt1g1 gibi son peygamberin ri
saletini de cinlere tamtmayl takdir buyurmU§tU. Onlardan bir grubun 
bu son peygambere inanarak insanlar ve cinler i<;in mii§tereken hazir
lanmi§ bulunan ate§e dii§mekten kurtulmalanm saglamay1 dilemi§tir. 
Ayet-i kerime bize bu taifenin --ii<;ten ona kadar bir grubun- Kur'an'1 
dinlerken durumlanm canlandmyor. Ve onlan hissettikleri korku ve iir
pertiyi, hU§UU ve ha§yeti tasvir ediyor: Haz1r olunca demi§ler ki: ((Su
sun». Bu kelime onlarm Kur'an dihlemeleri siiresince nas1l bir durum 
arzettiklerini ifadeye yeterlidir. 

ccKur'an tamam olunca her biri birer uyanc1 olarak kavimlerine 
donmii§lerdi.>> 

Bu ifadede de bir onceki ifade gibi Kur'an'1 susarak dinlemelerin
deki te'siri tasvir etmektedir. Onlar Kur'an'1 sonuna kadar susarak ve 
dikkatle dinlemi§lerdi. Kur'an'm okunmas1 biter bitmez de kavimlerinin 
yanma kO§mU§lar ve rflhlarmda, duygularmda siikuta tahammiilii bu
lunmayan ger<;ekleri teblig i<;in ko§mU§lardl. Bu ha'i, yeni bir §eyle kar
§Ila§an, duygulanm alt iist edici fikirlerle yiiz yiize gelen ki§ilerde gorii
len bir haldir. Bu duygu ki§iyi harekete ve heyecana sevkeden dikkat ve 
itina ile hemen ko§up ba§kalarma haber vermek iizere harekete ge<;iren 
bir duygudur. 

c<Ve demi§lerdi ki: Ey kavmimiz, biz dogrusu Musa'dan sonra indi- . 
rilen ve kendinden oncekileri dogrulayan hakka ve dosdogru yola He
ten bir kitab dinledik.» 

Ko§~ ko§a gitmi§lerdi kavimlerinin yanma. Ve demi§lerdi ki: ccBiz 
yeni bir kitab d~yduk. Mllsa Peygamberden sonra indirilmi§ ve temel 
itibanyla onun kitabm1 dogrulay1c1 mf\hiyettedir.n ~u halde onlar Hz. 
Musa'mn kitabm1 biliyorlard1 ki, Kur'an ayetlerini duyar duymaz he
men onunla bu kitab arasmdaki alakay1 farketmi§lerdi. <;iinkii dinledik
leri ayette Musft peygamberin kitabmdan soz edilip edilmedigini bilmi
yoruz. ~u kadar var ki bu· Kur'an'm tabiatlyla Musa peygamberin kita
bmm yap1s1 arasmdaki benzerlik her ikisinin de aym kaynaktan geldi
gini gosterici mahiyettedir. ote yandan nisbeten be§eri hayatm fak
torlerinden uzak ya§ayan bu cin taifesinin Kur'an ayetlerini duyar duy
maz boyle bir §ehadette bulunmalan <;ok biiyiik anlamlar ifade eder. Ve 
derin duygulara siiriikler insam. 
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Kavimlerinin yamna vannca ic;lerinden gec;en duygulanm, ruh
lannda yer eden fikirlerini si:iyleyerek d-=rler ki: 

<<Kendinden i:incekileri dogrulayan, hakka ve dosdogru yola ileten 
bir kitab dinledik.>> 

Bu Kur'an-1 Mubin'deki hak ve hida.yet ; gerc;ege kar§l katlla§Illi§ 
kalblerden, inadla§ffil§ ruhlardan, azgm hev?t ve heveslerin mahkumu 
olmu~ a§ag1hk kirnselerden ba§kasmm kar§l koyamayacag1 kadar, di
retemeyecegi derecede btiyuk ve deh§etengizdir. Bunun ic;in zaten o cin 
taifesinin kalbine hemen i§lemekte ve onlar dilleriyle bunu ifade et
mektedirler. Sonra gidip kavimlerini uyanyorlar. inanan ve heyecan 
sahibi insanlarm hamaset ctuygusu ic;erisincte. Ozerlerine dti§en ve mut
lak yerine getirmek gerektigini kabul eden insanlann hissiyle : 

«Ey kavmimiz: Allah'a c;ag1rana uyun. Ve ona imfm edin ki Allah 
da sizin gtinahlarm1z1 bagl§lasm ve sizi elim bir azabdan kurtarsm. n 

Onlar, bu kitabm yeryuzune indirili§ini Allah'm bir daveti olarak 
kabul etmi§ler, insanlardan ve cinlerden teblig edilen herk-=sin bu da
vete uymas1 gerektigine inanm1§lard1. Daha Kur'an'1 dinler dinlemez, 
iki cihanm efendisinin okuduklanm duyar duymaz Hz. Peygamberi Al
lah'a c;ag1ran bir davetc;i olarak kabul etmi§ler · ve kavimlerine §i:iyle 
seslenmi§lerdi : «Ey kavmimiz, Allah'a c;ag1rana uyun ve ona inanm.n 

<<Ahirete de inanm.n <;unkii onlar, Allah'a inanmakla birlikte gti
nahlarmm bag1§lanacagm1 ve azftbdan kurtulacaklanm bilmekteydiler. 
Bunun ic;in, duyduklan bu ayeti kavimlerine bir mujde ve uyan olarak 
haber vermi§lerdi. ibn ishak, cinlerin si:izunun burada bittigini riva
yet eder. Ancak aoyetlerin akl§l biraz sonra gelecek olan §U iki ayetin 
de onlarm si:izti oldugunu gostermektedir. Biz bu gi:irti§ii tercih ediyo
ruz. Bilhassa ikinci ftyetin onlar tarafmdan si:iylendigini kabul ediyo
ruz. 

«Allah'a c;ag1rana uymayan kimse bilsin ki yeryuziinde Allah'1 aciz 
b1rakamaz. Ve onun ic;in Allah'tan ba§ka dostlar da bulunmaz. i§te on
lar apac;1k bir sap1kllktad1rlar .>> 

Bu ifadeler, o cin taifesinin uyanc1 insan vasfma sahip olmalarmm 
bir mutemmimidir. <;unku onlar, kavimlerini iman ve kabule c;aglrrm§
lar sonra da bu gerc;ekleri belirtmi§lerdi.. Kuvvetle muhtemeldir ki bu 
davete uymamanm vahim ak1betini de onlara anlatml§lardl. Bu davete 
ko§mayanm Allah tarafmdan cezalandmlacagm1, elim azaba c;arptm
lacagml ve o zaman Allah'tan ba§ka kendilerine yard1mc1 olacak veya 
destekleyecek birisini bulamayacaklanm anlatm1§lard1. Bu davetten yuz 
gevirenlerin, ag1k<_;:a Allah'm dosdogru yolundan ytiz c;evirmi§ sap1klar 
oldugunu belirtmi§lerdi. Bundan sonra a.yetin de onlarm si:iyledikleri 
si:izler arasmda olmas1 btiytik bir ihtimaldir. Belki de onlar kavimlerin
den Allah'm gagnsma uymayanlann hesabmm vanll§ oldugunu, Allah'-
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m elinden kac;1p kurtulacaklanm ve bir daha hesaba veya cezaya c;arp
tmlmayacaklanm sanmalannm hatall oldugunu belirtmi§lerdir. 

«Gormezler mi ki gokleri ve yeri yaratan ve onlan yaratmaktan 
yorulmayan Allah, oliileri de diriltmeye kadirdir. Evet 0, muhakkak 
her §eye kadirdir.» 

Bu surede sozu edilen ve Kur'an'm birc;ok suresinde bahis mevzuu 
edilen, goriilen kainat kitabma dikkatleri c;ekme hususu kainat kitabiy
la Kur'an arasmdaki munasebetin; ikisinin de bir tek kaynaktan gel
mi§ olmasmdan ibaret bulundugunu gostermektedir. Kainat kitab1; her 
§eyden evvel §U deh§etengiz mevcudatm, goklerin ve yerin kuvvetli ya
raticismi dile getirmektedir. Be§er hissirie oltimden sonra diriltilmenin 
kolayllgm1 ima etmektedir. Burada olumden sonra dirili§ ozellikle goz 
onunde bulundurulmaktadir. Meselenin soru cevab §eklinde ortaya 
konmas1 ise gerc;ekleri daha kesin olara:k belirtmesini saglamaktad1r. 
Sonra da buttin bunlarm ardmdan §byle buyurulmaktad1r : «Evet 0 , 
muhakkak her §eye kadirdir .» Bu kudretin §U.mulu ic;erisine olmu§ ve 
olacak her §eyle birlikte olulerin yeniden diriltilmesi de girer. (Seyyid 
Kutub, Fi Z1HU'il-Kur'an, XIII, 338-349) 
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33 - Gormezler mi ki; gokleri ve yeri yaratan ve onla-
n yaratmaktan yorulmayan Allah, 6liileri de diriltmeye 
kadirdir. Evet 0, muhakkak her ~eye kadirdir. 

34 - 0 kiifredenler atel]e sunulduklan gun: Nas1l, bu 
gen;ek degil miymi~? denildiginde: Rabb1m1za andolsun 
ki, evet gen;ekmi~ . derler. 0 da: $u halde kiifrettiginizden 
dolayl tadln azabl, der. 

35 - Peygamberlerden azim sahibi olanlann sabretti -
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gi gibi sen de sabret. Onlar ic;in acele etme. Onlar vaad
olunduklanni gordukleri gun; sanki dunyada sadece gun-
duzun bir saatl kadar kald1klann1 san1rlar. Bu bir teblig
dir. Fas1klar gun1hundan ba~kas1 helak edilir mi hie;? 

Katirler Ate~e Sunulduklan ~iin 

Allah Teala buyuruyor ki: K1yamet gunti yeniden diriltilmeyi in
kar eden, k1yamet gunti cesedlerin dirilip kalkacagm1 uzak goren kim
seler gormezler mi ki, gokleri ve yeri yaratan ve onlan yaratmaktan 
yorulmayan, onlarm yaratllmas1 zatma me~ekkat vermeyen, aksine on- . 
lara ((Olunn dediginde kar~1 durmaks1zm, muhiUefet etmeksizin, iste
yerek, Allah'm emrine icabet eden ve itaatla oluveren emir sahibi Al
lah, oliileri de diriltmeye kadir degil midir? Nitekim ba~ka bir ayet~i 
kerime'de: ((Elbetteki goklerin ve yerin yarat1lmas1, insanlarm yaratll
masmdan daha btiyiiktiir. Ne var ki insanlarm <;ogu bilmezler.)) (Gatir, 
57) buyrulurken, aym sebeple burada da: ((Evet 0, muhakkak her ~eye 
kadirdir.n buyurmu~tur. 

Allah Teala kiifredenleri tehdidle ~oyle buyurur: ((0 kiifredenler 
ate~e sunulduklan giin: Nas1l, bu ger<;ek degil miymi~? (Bu sihir miy
mi~? Yoksa siz mi gormiiyordunuz?) denildiginde: Rabb1m1za andolsun 
ki, evet ger<;ekrrti~, derler (ve itirat etmekten ba§ka bir <;are bulamaz
lar.) 0 da: ~u halde kiifrettiginizden dolay1 tadm azab1, der.n Daha 
sonra Allah Teala, kavminden kendini yal~nlayanlarm yalanlamasma 
kar~1 Rasuliine sabn emrederek ~oyle buyurur: ((Peygamberlerden azim 
sahibi olanlann, (kavimlerinin yalanlamasma) sabrettigi gibi sen de 
sabret.n Ulii'l-Azm peygamberlerin saylSlnda ihtilaf edilmi§tir. Me§hur 
olan kavle gore onlar; Nuh, ibrahim, Mus:., ~sa ve btitiin peygamberle
rin· sonuncusu olan Muhammed (s.a .)dir. Diger p~ygamberler iginde 
bunlarm isimlerini Allah Teala Ahzab ve ~ura surelerindeki iki ayet-i 
kerime'de belirtmi§tir. Ulii'l-Azm peygamberlerden maksadm btitiin 
peygamberler olmas1 da muhtemeldir. Buna gore peygamberler kelime
sinin ba~mda bulunan ( if ) edat1 cinsin beyi3m i<;indir. En dog
rusunu Allah bilir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Muhammed ibn Haccac 
el-Hadrami'nin .. . Mesruk'dan rivayetine gore o, §Oyle de~i§tir: Hz. Ai§e 
bana dedi ki: Allah RasulU (s.a.) oru<; tuttu, sonra bu orucu bir sonraki 
giine ekledi. Oru<; tutmaya devam etti sonra bu orucu bir sonraki giine 
ekledi ve sonra oru<;lu olmakta devam etti (U<; gi:ion pe§pe§e visal 
orucu tuttu) ve buyurdu ki ey Ai§e, §iiphesiz diinya, Muhammed'e ve 
Muhammed ailesine yara§maz. Ey Ai~~. §iiphesiz Allah Teala Ulti'l-Azm 
peygamberlerden dtinyan.! n. mekruhlanna ve sevilen §eylerine sab1rdan 
ba§kasma raz1 olmad1. Benden de onlara ytikledigini ytiklemekten v~ 
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miikellef tutmaktan ba§ka bir §eye raz1 olmu§ degildir. ((Peygamberler
den azim sahibi olanlann sabrettigi gibi sen de sabret.n buyurdu. Al
lah'a yemin ederim ki ben, onlann sabrettigi gibi mutlaka sabredece
gim. Kuvvet ancak Allah iledir. 

((Onlann ba§ma azabm ve cezaland1nlmamn acele gelmesini iste
me.n ayet-i kerimesi Allah Teala'nm §U kavilleri gibidir : ((Varllk sahibi 
olup da seni yalanlayanlan Bana b1rak ve onlara biraz miihlet ver.n 
(Miizzemmil, 11), ((Sen inkarc1lara miihlet ver, onlara mukabeleyi biraz 
geri b1rak.H (Tank, 17) . 

<<Onlar, va'dolunduklanm gordiikleri giin sanki diinyada sadece 
giindiiziin bir saatl ·kadar kald1klanm samrlar.n ayet-i kerime'si Allah 
Teala'mn §U kavilleri gibidir : ((K1yameti gordiikleri g'i.in diinyada an
cak bir ak§am yahut bir ku§luk vakti kadar kalml§ olduklanm samr
lar.>> (Naziat, 46) . uO giin, Allah onlan sanki diinyada giindiiziin sa
dece bir saat kalmi§lar gibi toplaymca; birbirlerini tamrlar. Allah'a ka
VU§mayi yalan sayanlar hem ziyana ugram1§lard1r. Onlar hidayete er
mi§ler de degillerdi.n (Yunus, 45). 

HBU bir tebligdir .n ayet-i kerime'sinde ibn Cerir iki ihtimal zikre
der: Birinci ihtimale gore anlam: Onlann diinyada kalmalan bir teblig 
kall§ldlr. ikinci ihtimale gore ise anlam: Bu Kur'an bir tebligdir §eklin
dedir. ((Fas1klar giiruhundan ba§kas1 helak edilir mi hi<;?n Bu, Allah Te
ala'nm adaleti geregidir ki 0, azaba miistehak olanlardan ba§kasma el
bette azab edecek degildir. 

AIIKAF SURESiNiN SONU 
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KITAL (MUHAMMED) SURESi 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Kiifredip de Allah yolundan ahkoyanlann amelle
rini Allah bo~a c;lkanr. 

2 - ima~ edip salih ameller i~leyenlerin, Muhammed'e 
indirilene - ki o, Rablanndan olan haktlr- inananlann 
kotiiliiklerini orter ve durumlann1 1slah eder. 

3 - i~te boyle. Muhakkak ki o, kiifredenler bat1la uy
mu~lar ve iman edenler de Rablanndan gelen hakka uy
inu~lardlr. Boylece Allah, insanlara misallerini anlatlr. 

Allah TeaJa buyurur ki: .Allah'm ayetlerini inka.r edip de ba§kala
nru Allah yolundan ahkoyanlarm amellerini Allah bo§a <;1kanr, ibtal 
eder, onlara miikatat ve sevab vermez. Ba§ka bir ayet-i kerime'de de 
§6yle buyurulur : ((Yapt1klan her i§i ele allr ve onu toz-duman ederiz.n 
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(Furkan, 23). Kalbleri ve i~leri ile iman edip de salih ameller i§leyen
lerin; organlan, i~leri ve di§lan ile islam'a boyun egenlerin, Muham
med'e indirilene inananlarm kotiiliiklerini orter ve durumlanm dii
.zeltir. iman ve sa.lih amellerden sonra Hz. Muhammed'e indirilene 
imamn zikredilmesi, daha ozel olanm genel olana atf1 kabilindendir. Bu 
da Hz. Peygamberin, peygamber olarak gonderili§inden sonra ona ima
nm, imanm s1hhatmm §arti olduguna delalet eder. <<Ki o, Rablarmdan 
olan haktir.» k1smi ise bir parantez ciimlesidir. Bu sebepledir ki bun
dan sonra: ((inananlarm kotiiliiklerini orter ve durumlanm 1slah eder.» 
buyrulmu§tUr. ibn Abbas, ayetteki ( ~4~1 ) klSIDllll: Onlarm 
i§lerini diizeltir, §eklinde, Miicahid : Durumlanm diizeltir, §eklinde, Ka
tade ve ibn Zeyd ise : Hallerini diizeltir, §eklinde anlam1§lard1r. Biitiin 
bu a~Iklamalar birbirine yakmd1r ve aks1rana yap1lacak dua hakkmda 
varid olan bir hadiste §byle buyrulur: Allah sizi hidayete eri§tirsin ve 
durumunuzu 1slah etsin. 

Daha sonra Allah Teala buyurur ki : <<i§te boyle. Muhakkak ki o 
kiifredenler bflt1la uymu§lardir.» Biz kiifredenlerin amellerini bo§a ~1-

karrm§, iyilerin kotiiliiklerinden vazg~~erek bagi§lami§ ve durumlanm 
diizeltmi§sek bunun tek sebebi; kiifredenlerin biU1la uymalan, hakka 
kar§I batlll se~mi§ olmaland1r. ((Ve imi'l.n edenler de Rablanndan ge
len hakka uymu§lardir. Boylece Allah, insanlara misilllerini anlat1r.)) 
Amellerinin neticelerini ve Allah'a donecekleri giinde varacaklan yeri 
onlara boylece beyan eder, ac;1klar. 

4 - Oyleyse~ufredenlerle kan;ala§tlg1n1zda hemen 
boyunlann1 vurun. Nihayet onlan sindirince bag1 s1k1 ba
sin. Sonra da ya bir lutuf veya bir fidye. Yeter ki harb agir
hklannl b1raks1n. Eger Allah d ileseydi, onlardan elbette 
intikam ahrd1. Fakat k iminizi kiminizle denemek ister. Al-
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lah yolunda oldiiriilenlere gelince; Allah onlann amelleri
ni asla bo!?a Qikarmaz. 

5 - Onlan hidayete eri!?tirir ve durumlanniislah eder. 
6 - Onlan kendilerine tan1ttig1 cennete sokar. 
7 - Ey iman edenler; siz Allah'a yard1m ederseniz, 0 

da size yard1m eder ve sebatlniZI arttlnr. 
8 - Kiifredenlere gelince; onlann hakk1 yiizii koyun 

kapanmak. Allah, onlann yapt1klar .~. u bo!?a Qikarmi$tir. 
9 - i!?te boyle. <;unkii onlar Allah'1n indirdigini c;irkin 

gormii!?lerdir. 0 da onlann amellerini bo!?a Qikarml$tir. 

Kilfirlerin Boyunlanm Vurun 

Allah Tea.la mii'minlere mii§riklerle olan harblerinde dayanacakla
n esaslan beyanla §byle buyurur : Kiifredenlerle kar§l kaq1ya geldiginiz
de boyunlanm vurun, onlan k1ll<;lanmzla bic;in. Nihfl.yet bldiirerek he
lak edip sindirince, esir ettiginiz esirlerin bagm1 s1k1 basm. Harbin bi
timinden sonra ve harbden aynlmca, siz onlar hakkmda muhayyersi
niz : Dilerseniz onlara ihsanda bulunup esirlerini paras1z olarak _serbest 
birak1rsm1z. Dilerseniz §art ko§acagm1z ve alacagm1z bir mal kar§1llg1, 
fidye ile serbest b1rak1rSllllZ. Bu ayet-i kerime'nin Bedir harbinden son
ra nazil oldugu a<;Ik<;a goriiliiyor. Zira Allah Teala, o giinde mii§rikler
den fidye alabilmek ic;in az bldiiriip c;ok esir almalan sebebiyle mii'min
leri kmami§ ve §byle buyurmu§tu: HHic; bir peygambere yeryiiziinde sa
Va§Irken zaferler kazanmcaya kadar esirler almas1 yara§maz. Gec;ici diin
ya mallm istiyorsunuz, Allah ise ahireti i~~iyor . Ve Allah Aziz'dir, Ha
kim'dir. Eger daha bnceden Allah'm gec;mi§ bir hiikmi.i olmasayd1, aldik
lanmzdan dolay1 size bii.yiik bir azfl b dokunurdu.>> (Enfal, 67-68). 
Alimlerden baz1s1 esirlerin fidye mukabili serbest b1rakilmakla kar§I
llksiz serbest birak1lmas1 arasmda mii'minler i muhayy~r b1rakan bu 
ayet-i kerime'nin : «Haram olan aylar <;1kmca; artlk mii§rikleri buldu
gunuz yerde bldiiriin. )) (Tevbe, 5) ayeti ile mensuh oldugunu ileri siir
mii§lerdir. Avfi bu gbrii§ii ibn Abbas 'tan riva.yet ediyor. Katade, Dah
hak, Siiddi ve ibn Ciireyc de boyle sbylemi§lerdir. Qogunluk ise ayetin 
mensuh olmad1g1 gbrii§iindedir. Baz1lan ise imamm (devlet ba§kammn) 
esiri ya kar§1llks1z veya fidye ile serbest b1rakmak arasmda muhayyer 
oldugunu, esiri bldiirmesinin caiz olmad1gm1 sbylemi§lerdir. Bu gbri.i§
te olanlarm bir k1sm1 da derler- ki ; Aksine diledigi takdirde devlet ba§
kamnm onlan bldiirme hakk1 da \'ardir. Bunun delili ise Hz. Peygam-
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ber (s.a.)in Bedir esirleri i<;inden Nadr ibn Haris ve Ukbe ibn Ebu Mu
ayt'l oldiirdiigiinii belirten hadis-i §erif'tir. Siim8,me ibn Es9J kendisi
ne: Ey Surname, yanmda ne var? diye soran Allah Rasulii (s.a.)ne §OY
le demi§ti: Eger oldiiriirsen kanll birini oldiirmii§ olursun: ihsanda bu
lunursan §iikreden birisine ihsanda bulunmu§ olursun. Eger mal isti
yorsan iste, diledigin sana verilecektir. ~afii -Allah ona rahmet eyle
sin- bunlara ilaveten der ki: imam (devlet ba§kam) esiri oldiirmek 
veya ona ihsanda bulunmak veya onu fidye kar§1llg1 serbest b1rakmak 
veya esir olarak b1rakmak arasmda muhayyerdir. Bu mesele fiiru' il
mine dair eserlerde etrafllca kay1tlld1r. Biz bunun delillerini <<el-Ah
kam» adll kitab1m1zda kaydettik. Hamd ve minnet Allah'ad1r. 

«Yeter ki harb ag1rllklanm b1raksm» ayet-i kerime'sini Miicahid : 
Meryem oglu is9, ininceye kadar, §eklinde anlaml§tlr. Sanki o, bu go
rii§iinii Allah Rasulii (s.a.)niin §U hadisine dayand1rm1§ gibidir: Um
metimden bir topluluk, sonunculan Deccal ile sava§mcaya kadar hakka 
yard1m etmekte ve arka <;1kmakta devam edecektir. imam Ahmed der 
ki: Bize Hakem ibn NiHi'in .. . Seleme ibn Niifeyl'den rivay~tine gore; o, 
Allah Rasulii (s.a.)ne gelmi§ ve : Ben atlan sallverdim, ..,H.:..~:: atbm 
ve harb ag1rllklanm b1raktlm. Kendi kendime; art1k sava§ yok, dedim, 
demi§ de Hz. Peygamber (s.a.) ona §Oyle buyurmu§: i§te §imdi sava§ 
geldi. Ummetimden bir grup, insanlara arka <;1k1p yard1m etmekte de
vam edecektir. Allah J:'eala birtaklm kaviP1lerin kalblerini haktan meyl
ettirecek de onlarla sava§acaklar ve Allah Tef~Jfl boylelerine onlan ga
lib getirecektir. Ta , ki Allah'm emri gelinceye kadar onlar bu durum
da olacaklard1r. Dikkat ediniz, mu'minlerin as1l yurdlan ~am'd1r. Kl
yamet giiniine kadar atlann almlannda hay1r baglld1r. Nesei hadisi bu 
§ekli ile iki ayn kanaldan olmak iizere Ciibeyr ibn Niifeyr'den, o ise Se~ 
Ierne ibn Niifeyl'den rivayet- etmi§tir. 

Ebu'l-Kas1m el-Begi?wi der ki: Bize D8.vud ibn Ru§eyd'in .. . Niivas 
ibn Sem'an'dan rivayetine gore o, §oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.)ne 
bir fetih nasib oldugunda: Ey Allah'm el<;isi, atlar sallverildi, silahlar bl
rakildl, .harp ag1rllklan b1rakild1, dediler ki: Arhk sava§ yok, demek is
temi§lerdi. Allah RasuHi (s.a.) §Oyle buyurdu : i§te ~imdi yalan soyledi
ler. Sava§ gelmi§tir; Allah TeaH1 bir kavmin kalblerini kabartmaya de
vam buyuracak da onlarla sa va§acaklar ve Allah Teala boylelerine kar
§1 onlan galib k1lacak. Onlar bu durumda bulunduklan s1rada Allah'
m emri gelene degin durum boyledir ve miisliimanlarm as1l yurdlan 
~am'd1r. Haf1z Ebu Ya'la el-Mavs1li de bu §ekilde hadisi Davud ibn Ru
~eyd'den rivayet etmi§tir. Mahfuz olan riva.yet ise biraz once ge<;tigi 
iizere Seleme ibn Niifeyl kanallyla gelen rivayettir. Bu da bu ayet-i ke
rime'nin mensuh olmad1gma dair gorii§ii kuvvetlendirmektedir. Sanki 
Allah Teala harb hakkmdaki bu hiikmii, harp kalmaymcaya kadar 
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vaz'edip me§rli' k1lm1§t1r. Katade: ccYeter ki harp ag1rhklanm blrak
sm.)) ayetini; §irk kalmaymcaya kadar, §eklinde anlarm§tlr. Bu, Allah 
Teala'nm §U kavli gibidir: c<Fitne kalmay1p din de yalmz Allah ic;in olun
caya kadar onlarla sava§m.n (Enfal, 39). Sonra baz1lan «Yeter ki harp 
ag1rhklanm b1raksm.)) ayetini §Oyle anhyorlar : Yani sava§c;l durumda
ki mii§rikler Allah'a tevbe etmek suretiyle ag1rhklanm b1rakmcaya ka
dar bu boyledir. Ayet-i kerime; harp, harp ehlinin varhklanm Allah'a 
itaatta harcamas1 suretiyle harp ehlinin ag1rhklanm b1rakmcaya ka
dar bu boyledir, §eklinde de anla§Ilmi~tlr . 

Allah Teala buyurur ki: «Yeter ki harp ag1rhklanm b1raksm. Eger 
Allah dileseydi, onlardan elbette intikam ahrdu ·~ayet Allah dilemi§ ol
saydi, kat:l,ndan bir azab ve ceziUand1rma ile kafirlerden intikam ahr
dl. «Fakat kiminizi kiminizle denemek ister.)) Fakat Allah Teala sizin 
haberlerinizi denemek ve sizi imtihan etmek ic;in dii§manlanmzla sa
va§I ve cihad1 size farz k1lrm§tlr. Nitekim Allah Teala., Al-i imran ve 
Berae surelerinde cihadm me§ru' k1lmmasmm hikmetine temasla §Oyle 
buyurur: ((Yoksa Allah, ic;inizden cihad edenleri ve sabredenleri belirt
meden cennete girivereceginizi mi sand1mz?)) (Al-i imran, 142), «Onlar
la sava§m ki Allah, sizin ellerinizle onlan azabland1rsm, rusvay etsin 
ve sizi onlara kar§l ustiin k1lsm ve mii'minler toplulugunun goguslerini 
ferahland1rsm . Ve kalblerindeki ofkeyi gidersin. Allah diledigine tevbe 
nasib eder. Ve Allah Alim'dir, Hakim'dir. )) (Tevbe, 14-15). Daha sonra 
Allah Teala, sava§ta mu'minlerden birc;ogunun da olduriilecegi gerc;e
gine binaen §Oyle buyurur: Allah yolunda o!cturiilenlere gelince; Al
lah, onlann amellerini, asla bo§a 91karmaz, onlan c;ogaltlp kat kat art
tmr. Onlardan kimine amelinin sevab1, Berzah'ta bulundugu surece akl
tlhr. Nitekim bu, imf.t.m Ahmed'in Musned'inde rivayet etmi§ oldugu 
bir hadiste §Oyle belirtilir: Bize Zeyd ibn Yahya ed-Dima§ki'nin. Kays el
Cuzami -ki bu zat sahabedendir- den rivf.lyetine gore Allah Rasulu 
(s.a.) §Oyle buyurmu§tur: ~ehide altl haslet verilir : Kammn dokiilen 
ilk damlas1yla beraber her hatas1 bagl§lamr. Cennette oturacag1 yer 
kendisine gosterilir. Huril~rle evlendirilir. 0 en buyuk korkudan ve ka
bir azabmdan emin k1hmr.' Kendisine iman kaftam giydirilir. Hadisi 
sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Yine imam Ahmed'in Hakem ibn 
Nati' kanahyla ... Mikdf.l.m ibn Ma'dikerib el-Kindi'den rivayetine gore 
Allab Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: ~uph~siz Allah katmda §ehid 
ic;in alt1 haslet vard1r: Kanmm doki.ilen ilk damlas1yla beraber bagl§
lamr. Cennette oturacag1 yer kendisine gosterilir. iman kaftam giydiri
lir. Hurilerle evlendirilir. Kabir azabmdan kurtanhr ve o en buyuk kor
kudan emin olur. Ba§ma vakar .tac1 konulur. 0 tacm bir tek yaki'Itu, 
dunya ve dunyadakilerden daha hay1rhd1r. Hurilerden· yetmi§ iki zevce 

. ile evlendirilir ve akrabalanndan yetmi§ ki§iye §efflatc;1 k1hmr. Tirmi-
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zi'nin de tahric ettigi bu hadisi ibn Mace sahih gbrmii§tiir. Miislim'in 
Sahih'inde Abdullah ibn Amr ve Ebu Katade'den rivayet edilen bir 
hadiste Allah Rasulii (s.a.) 

Barcu dl§mda §ehidin her §~Yi bagl§lamr, buyurmu§tur. Bu, saha
be'den bir tapluluk kanallyla da rivayet edilmi§tir. Ebu Derda'mn sby
ledigine gore Allah Rasulii (s.a .): ~ehid, kendi . f.dlesinden yetmi§ine 
§efaatc;1 k1hmr, buyurmu§tur. Bu hadisi de Ebu Df:l.vud rivayet ediyar. 
~ehidlerin faziletine dair varid alan hadisler gerc;ekten pek c;aktur. 

«Onlan hidfqete ( cennete) eri§tirir.)) flyet-i kerime'si Allah Tea
la'nm §U kavli gibidir : «Iman edip salih amellerde bulunanlan, imanla
rma kar§lllk Rablan dagru yala eri§tirir. Nimet cennetlerinde altlarm
dan 1rmaklar akar.n (Yunus, 9). 

ccVe durumlanm (i§lerini) 1slfth eder. Onlan kendilerine tamttlgl 
(ve ilettigi) cennete sakar.J> Miicahid der ki: Cennetlikler evlerine, mes
kenlerine ve Allah Teala'nm arada kendilerine ay1rd1g1 yerlere eri§tiri
leceklerdir. Sanki yaratlld1klarmdan beri arada aturuyarlarml§ gibi yal
lanm §a§lrmayacaklar ve kimseye yal sarmayacaklard1r. Bu ac;Iklama
mn bir benzeri Malik tarafmdan ibn Zeyd ibn Eslem'den de rivayet edil
mi§tir. Muhammed ibn Ka'b d~r ki: Cennete girdikleri zaman siz Cu
ma'dan aynld1gm1zda kendi evlerinizi tamd1gm1z gibi anlar da evlerini 
bilip tamyacaklard1r. Mukatil ibn Hayyan da §byle diyar: Bize ula§tlgl
na gore diinyada iken amellerini muha.faza ile gorevlendirilmi§ alan 
melek cennette anun oniinde yiiriiyecek, kendisine ait alan en yiice rna
kama varmcaya kadar Ademaglu da anun pe§inden gidecek, melek Al
lah'm kendisine cennette bah§etmi§ aldugu her §eyi ana tamtacaktlr. 
Cennetteki en yiice derecesine ula§tlg1 zaman evine ve e§l~rinin yamna 
girecek, melek · aradan aynllp dbnecektir. Biitiin bu ac;Iklamalan ibn 
Ebu Hatim -Allah ana rahmet eylesin- nakletmi§tir. Bu, sahih bir 
hadiste de belirtilmi§ alup Buhari'nin Katade kanallyla .. . Ebll Said el
Hudri'den rivayetine gore Allah RasUlii (s.a.) §byle buyurmu§tur : Mii'
minler ate§ten kurtulduklan zaman cennetle cehennem arasmda bir 
kopriide hapsalunacaklar ve diinyada iken aralarmda vuku bulmu§ 
alan haks1zllklardan dalay1 aralannda k1sas yap1lacak. Tertemiz alup 
siislendikleri zaman cennete girmelerine izin verilecek. Nefsim kudret 
elinde alan (Allah) 'a yemin ederim ki, anlardan birisi cenn~tteki evini 
diinyadaki evinden daha kalay bulacaktlr. 

Allah Teala'nm: «Ey iman edenler; siz Allah'a yard1m ederseniz, 0 
da size yard1m eder ve sebatm1z1 artlnr.n f:lyet-i kerime'si «Allah, ken
disine yard1m edenlere elbette yard1m eder." (Haec, 40) kavli gibidir. 
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~tiphesiz mtik:3Jat, amel cinsindendir. Bu sebeple : (( Ve sebatm1z1 arth
nr.» buyurmu§tur. Bir hadiste de §byle buyrulur : .... Her kim yetkili birine .~ 

ihtiyac1m ula§tiramayan birinin ihtiyacm1 ula§tmrsa; Allah Teala da 
k1yamet gtinti onu S1rat uzerinde sabit kadem k1lar. 

((Ktifredenlere gelince ; onlann hakk1 yiiztikoyun kapanmak.l) On
lann durumu, Allah ve Rasulti (s .a .) ne yard1m eden mti'minlerin sa bit 
kadem k1lmmalarmm tersidir. Bir hadiste Allah RasuW. (s.a.) §byle bu
yurmu§tur : Dinara tapanlar helak olsun, dirheme tapanlar helak olsun. · 
Kadifeye tapanlar helak olsun. Helak olup tepesi tistti gelsinler. Onlara 
bir diken battlgmda Allah onlara §ifa vermesin. 

«Allah onlarm yaptlklanm (iptal etmi§), bO§a <;IkariDI§tlr. i§te 
boyle. <;tinkti onlar Allah'm indirdigini c;irkin gormti§lerdir. 0 da on
lann amellerini bo§a <;Ikarmi§tlr. n 

10 -- y eryiiziinde dola~mazlar ffil ki , kendilerinden on
cekilerin ak1betinin nas1l olduguna baks1nlar. Allah onla
n yere batirm1~tir. Ve kafirlere de bunun benzeri varchr. 

11 - i~te boyle. Ciinkii Allah, iman etmi~ olanlann 
Mevla's1d1r. Kafirlere gelince; muhakkak ki onlann mev
lasi yoktur. 

12 - Muhakkak ki Allah iman edip, salih amel i~leyen
leri altlanndan 1rmaklar akan_ cennetlere koyar. Kiifr
edenler ise, eglenirler ve hayvanlann yedigi gibi yerler. 
Onlann yeri de ate~tir. 

13 - Nice kasabalan yok ettik ki, onlar seni siiriip ~a
karan kasabadan daha kuvvetli idiler. Ve onlara yard1m 
eden de bulunmad1. 
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Y eryiiziinde Dola~mazlar ml'? 

Allah Teala buyurur ki : u (~u Allah'a §irk ko§an ve Rasulunu ya
lanlayan mii§rikler) yeryuzunde dola§mazlar m1 ki, kendilerinden on
cekilerin ak1betlerinin nas1l olduguna baksmlar. Allah onlan yere ba
tlrml§; (kufiirleri ve yalanlamalan yuzunden onlan cez9Jandirmi§, mu'
minleri onlarm arasmdan pkanp kurtarmi§tlr. Ve kafirlere de bunun 
benzeri vard1r. i§te boyle. <;unku Allah, iman etmi§ olanlarm Mevla'si
dlr. Kafirlere gelince; muhakkak ki onlann mevlas1 yoktur.» Uhud gu-

. nu mii§riklerin reisi Ebu Sufyan Sahr ibn Harb, Hz. Peygamber (s.a.)in, 
Ebubekir ve Omer'in hayatta olup olmad1klanm sordugunda, kendisine 
cevab verilmemi§ ve : Herhalde bunlar helak olmu§lar, demi§ti. Orner 
ibn Hattab ona cevapla : Yalan soyledin ey Allah'm dii§mam, aksine 
Allah Teala seni iizuntuye garkedecek olanlan hayatta b1rakm1§t1r. Se
nin bu sayd1klarm hep hayattad1rlar, dedi. Ebu Sufyan: Bugun, Bedir 
giinune bir kar§lhktlr. Harp bazan lehte, bazan aleyhtedir. Siz (oliileri
nize) i§kence edilmi§ oldugunu goreceksiniz. Ben i§kence edilmesini 
emretmedim ama buna uziilmedim de, dedi. Daha sonra §arkl soyleye
rek ve uYucel ey Hubel, yi.icel ey Hubel.» diyerek uzakla§tL Allah Ra
sulii (s.a.) : Ona cevab vermeyecek misiniz? buyurdu. Ashab1 : Ey Al
lah'm el<;isi, ne diyelim? diye sordular da Allah Rasulu : Allah en yuce 
ve en buyuktur, deyin, buyurdu. Sonra Ebu Sufyan: Bizim Uzza'rmz 
var, sizinse Uzza!mz yok, dedi. Hz. Peygamber: Ona cevab vermeyecek 
misiniz? buyurdu. Ashab1 : Ey Allah'm el<;isi, ne diyelim? diye sordu
lar da Allah Rasulu : Allah bizim mevhlmizdlr, sizinse mevlamz yok, 
deyin buyurdu. . 

Sonra Allah Teala §Oyle buyurur : uMuhakkak ki Allah iman edip, 
salih amel i§leyenleri (k1yamet gunu) altlarmdan 1rmaklar akan cen
netlere koyar. Kufredenler ise, (dunyalarmda) eglenirler ve hayvan
lann yedigi gibi (1smp <;ignemeleri gibi onlar da dunyadan istifade edip) 
yerler .» Za.ten onlarm dunya hakkmda bundan ba§ka bir dii§iinceleri de 
yoktur. u (Cezalandmlacaklan gunde) onlarm yeri de ate§tir.» Sahih 
bir hadiste §byle buyrulur : 

Mu'min bir tek mideyle, k~tfir ise yedi mideyre yer. 
<c Nice kasabalan yok ettik ki, onlar seni surup <;1karan kasabadan 

- yani Mekke'den- daha kuvvetli idiler. Ve onlara yard1m eden de IYL 

lunmadl. » ayet-i kerime'si Hz. Peygamber (s.a .) Rasullerin efen-:~L, 

peygamberlerin sonuncusu oldugu halde onu yalanladiklarmdan oturu 

Mul 

Me 
der 
pe~ 

vet 
rik 
rna 
ber 
lab 
aza 
ler1 

(S€ 

de1 
(s.: 
do1 
sev 
ye1 
ma 
ka· 
ole 
tik 
lar 

ki 
hE 

b< 
rn 
bl 



Muhammed, 10-13) HAD!SLERLE KUR'AN-I KER1M TEFSlR.! . . 7297 

Mekke ehline §iddetli bir tehdit ve gliic;lii bir vaiddir. Allah Tea.la ma
dem ki Hz .. Peygamberden onceki peygamberleri yalanlayan iimmetleri, 
peygamberleri yalanlamalan sebebiyle Mekke halkmdan gii~ ve kuv
vette daha §iddetli olmalanna ragmen helak etmi§tir; bu · Mekke mii§
rikleri Allah'm kendilerine diinyada ve ahirette ne yapacagm1 san
maktadirlar? ~ayet rahmet peygamberi Allah Rasuliiniin mevcudiyeti 
bereketiyle diinyada bir c;ogundan cezaland-Irma kaldmlffil§Sa bile. Al
lah'a di::inecekleri giinde kafirlerin azab1 fazlala§tlnlacaktlr. «Onlarm 
azab1 kat kat olacakt1r. Onlar, i§itmeye tahammiil edemez ve gi::iremez-
lerdi de.» (Hud, 20). · ' · 

~<Nice kasabalan yok etti~ ki onlar seni siiriip <;1karan · kasabadan 
(seni aralanndari <;Ikaranlardan) daha kuvvetli idiler.» ibn Ebu Hatim 
der ki: Babam ... ibn Abbas'tan rivayetle zikretti ki, Hz. Peygamber 
(s.a.) Mekke'den magaraya <;Iktlgmda -i::iyle samyorum ki Mekke'ye · 
di::indu de demi§tlr- §i::iyle dedi : Allah'm beldeleri ic;inde Allah'a en 
sevgili alan sensin. Sen Allah'm iilkelerinin bana en sevgili olamsm. ~a- . 
yet mii§rikler beni <;Ikarmann§ olsalard1 ben senden aynlmazdrm. Dii§
manlarm dii§manllkta en ileri gideni, Harem'inde Allah'a tecaviiz eden, 
katilinden ba§kasm1 i::ildiiren veya cahiliyetin kin ve dii§manhklan He 
i::ildiirendir. Allah TeaJa peygamberi (s.a.)ne: «Nice ka-sabalan yok et
tik ki, onlar .seni siiriip <;Ikaran kasabadan daha kuvvetli idiler. Ve on
lara yard1m eden de bulunmadL» diye inzal buyurdu. 
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14- Rabb1ndan apa<;lk bir biirhan iizerinde bulunan 

kimse, i~ledigi kotiiliikleri kendisine giizel gosterilen ve 
heveslerine uyanlar gibi midir? . 

15 - Miittakilere va'dolunan cennetin misali: kinde 
bozulmayan sudan 1rmaklar, tad1 _ degi~meyen siitten Ir
maklar, i<;enlere zevk veren ~arabtan 1rmaklar ve siizme 
baldan 1rmak:lar vard1r. Orada meyvelerin her <;e~idi onla-

Tefsir, C: XIII; F. 458 
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rind1r. Ve Rablanndan magfiret de vard1r. Hi<; bu; ate~te 
temelli kalan ve b~girsaklannl par<;a par<;a edecek kaynar 
su i<;irilen kimseler gibi midir? 

Allah Teala buyurur ki: ccRabbmdan apac;1k bir burh9.n iizeri!!de 
bulunan kimse (Allah'm kitabmda indirmi§ oldugu hidayet ve ilimle, 
Allah'm yaratnn§ oldugu dosdogru f1trat1 ile dini ve Allah'm emri hak
kmda l::iir basiret ve yakin iizere bulunan kimse), i§ledigi kotiiliikler; 
kendisine giizel _gosterilen ve heveslerine uyanlar gibi midir?» Elbette 
bu, digeri gibi degildir. Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn §U kavilleri gi
bidir : cc~imdi Rabbmdan sana indirilenin gerc;ek oldugunu bilen, hie; 
kor gibi midir?» (Ra'd, 19), <<Cehennemliklerle cennetlikler bir degildir, 
Kurttilu§a ermi§ kimseler .cenne.tliklerdir.» (Ha§r, _20). 

<<Miittakllere vaadolunan cennetin mis9Ji: ic;inde bozulmayan su
dan umaklar vard1r.» ibn Abbas, Hasan ve Katade: Bozulmayan $Udan 
1rmaklan; kokusu degi§memi§ su 1rmaklan, §eklinde anlar. Katade, 
Dahhak ve Ata el-Horasani de bu su 1rmaklarmm sularmm bozulmaml§ 
oldugunu sayler. ibn Ebu Hatim'in zikrettigi merfu' bir hadiste ise bo
zulmayan sudan 1rmaklan; bu!amk olmayan sat su 1rmaklan, §eklinde 
tefsir edilmi§tir. ibn Ebu Hatim'in Ebu Said el-E§ecc kanahyla ... Ab
dullah ib~ Abbas'dan rivayetine gore; o, §byle demi§tir: Cennet nehir
leri misk dagmdan kaynar. ccic;inde tadl degi§meyen (son derece be
yaz; tath ve yagh) siitten 1rmaklar vard1r.» Merfu' bir hadiste bu sii
tiin, mer'ada yay1lan hayvanlarm memelerinden <;1kmad1g1 befirtilmek
tedir. «ic;inde ic;enlere zevk veren §arapt~n 1rmaklar vard1r.» Bu §ara
bm tad1, kokusu diinya ic;kileri gibi pis degildir. Aksine goriinii§ii, ta
dl, kokusu ve te'siri giizeldir. ccBa§ agns1 yoktur onda ve sarho§ etmez.» 
(Saffat, 47) <<Ondan ba§ agnsuia ugratllmayacaklan gibi ak1llan da 
giderilmez.» ,(Vakta, 19), ccKi bembeyazd1r, ic;enlere zevk verir.» · (Saf
fat, 46). Merfu' bir hadiste bu §arabm, erkeklerin ayaklan ile Slkllma
ml§ oldugu belirtilir. «ic;inde siizme baldan 1rmaklar vard1r.» Bu bal 
son derece sat, rengi, tad1 ve kokusu son derece giizeldir. Merfu' bir ha
diste bu balm, anlarm karmlarmdan <;Ikmad1g1 kaydedilir. imam Ah
med der ki: Bize Yezid ibn Harun'un ... Hakim ibn Muaviye'den, onun 
da babasmdan rivayetine gore; o, Allah Rasulii (s.a.)nii §oyle buyurur
ken i§itmi§: Cennette siit denizi, su denizi, bal denizi ve §arab denizi 
vard1r. Dahasonra bunlardan nehirler kaynar. Hadisi Tirmizi de Slfat'
iil-Cenne'de. Muhammed ibn Be§§ar kanahyla.. . Said ibn iyas'dan 
nakletmi§ ve: Hasendir, sahihtir, demi§tir. Ebu Bekr ibn Merduyeh der 
ki: Bize Ahmed ibn Muhammed ibn As1m'm ... Abdullah ibn Kays'tan 
rivayetine gore, Allah Rasqlii (s.a.) §oyle buyurrnu§tur: Bu nehirler 
Adn cennetinden once ytivarlak, geni§ bir c;ukura akar, sonra pehirler 
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halinde ortaya <;1kar. Sahih bir hadiste. §oyle buyrulur : Allah'tan iste
diginiz zaman Firdevs'i isteyin. ~iiphesiz o, cennetin ortas1 ve cennetin 
en yiicesidir. Cennet nehirleri oradan kaynar. Ustii de Rahman'm Ar§'
ldlr. Haf1z Ebu Kas1m et-Taben1ni der ki: Bize Mus'ab ibn ibrahim 
ibn Hamza'mn ... Lakit ibn Amir'den rivayetine gore; o; Allah Rasulii 
(s.a.)ne el<;i olarak gitmi§. ~oyle anlatlr: Ey Allah'm el<;isi, cennette ne
lere muttali' olacag1z? demi§tim. Siizme baldan 1rmaklara, ba§agnsl ve 
pi§manhk yapmayan §arab nehirlerine, tadl bozulmayan siitten nehir
ler, temiz su 1rmaklarma ve senin ilahma yemin olsun ki bildiginiz mey
velere ve ondan daha hay1rh alan emsaline tertemiz e§lere muttali' ola
caksmlz, buyurdu. Ey Allah'm el<;isi, orada bizim i<;in salih e§ler ola
cak m1? diye sordum, §oyle buyurdu: Salih kadmlar salih ~rkekleredir. 
Diinyada onlardan lezzet ald1gm1z gibi lezzet alacaksm1z, dogurma ol
makslzm onlar da sizden lezzet alacaklar. Ebu Bekr Abdullah ibn Mu
hammed ibn Ebu Diinya der ki: Bize Ya'kub ibn Ubeyde'nin ... Enes ibn 
Malik'den rivayetine gore; o, §oyle diyor: Herhalde siz cennet nehirleri
nin yeryiiziindeki hendek ve vadilerde akacagm1 zannediyorsunuz. 41-
lah'a yemin _ ederim ki, cennet nehirleri yere yayllml§ . olarak akacak
tlr. K1y1hirmda inciden evler vard1r ve <;amuru da en iyi cins misktir. 
Enes ibn Malik'in bu soziinii Ebu Bekr- ibn Merduyeh de Mehdi ibn 
Hakim kanahyla Yezid ibn Harun'dan merfu' olarak rivayet etmi§
tir. 

«Orada meyvelerin her <;e§idi onlarmd1r.n ayeti Allah Teala'nm §U· 
kl!villeri gibidir: «Orada emniyet i<;erisinde her meyveyi isteyebilirler.» 
(Duhan, 55), «Bu ce~netlerde her tiir meyveden <;ift <;ift vard1r .. n (Rah
man, 52). « (Biitiin bunlarm yamnda) Rablarmdan da magfiret var
dlr. Hi<; bu; ate§te temelli kalan ve bag1rsaklanm par<;a par<;a edecek 
kaynar su i<;irilen kimseler gibi midir?n Cennetteki derecelerini zikret
mi§ oldugumuz bu kimseler, cehennemde ebedi olanlar gibi midir? El
bette bunlar cehennemde ebedi kalanlar gibi degildirler. Cennetteki bu 
cte'recelerde olanlar, cehennemin o derekelerinde olanlar gibi degildir
ler. Cehennemin derekelerinde olanlara kannlarmdaki i<; organlanm 
ve bag1rsaklanm par<;a par<;a edecek, dayamlamayacak derecede §id
detli s1cak, kaynar su i<;irilecektir. Allah bizi bundan korusun. 
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16 - Onlann aras1nda seni dinleyenler vard1r. Nihayet 
senin yan1ndan <;Ikinca, kendilerine ilim verilmi12 olanlara: 
Az once ne demi12ti? diye sorarlar. i12te bunlar, Allah'1n 
kaH)lerini muhurlemi12 oldugu ve kendi heveslerine uyan 
kimselerdir. 

17 - Hidayete erenlere gelince; onlann hidayetini art
tlnr ve onlara takvalann1 verir. 

18 -- Onlar kiyamet saatlnln anSlZlll kendilerine gelip 
<;atmas1ndan ba12ka bir 12ey mi bekliyorlar? ~uphesiz onun 
alametleri gelmi12tir. Kendilerine gelip <;at1nca ogut alma
Ian neye yarar? 

19- Bil ki; Allah'tan ba12ka ilah yoktur. Hem kendinin, 
hem de mu'min erkeklerle_ mu'min kadinlann gunahlnln 
bag112lanmasin1 dile. Allah, dola12t1g1niz yeri de, banndigJ.
niz yeri de bilir. , 

Ne Bekliyorlar? 

Allah Teala mi.inaflklarm hamakatm1 ve anlayi§larmm k1thgm1 ha
ber veriyor. Onlar Allah Rasulii (s:a.)ni.in yanmda oturur, sozlerini din
ler ve ondan hie; bir §ey anlamazlar da yanmdan c;1ktlklarmda: «(Sa
habe'den) kendilerine ilim verilmi§ olanlara: Biraz once ne demi§ti? 
diye sorarlarn. Soyleneni anlamad1klan gibi onem verip ald1rmazlar da. 
Allah Teala §Oyle buyurur: «i§te bunlar, Allah'm kalblerini mi.ihi.irlemi§ 
oldugu ve heveslerine uyan kimselerdir.» Onlarm saglam anlayl§lan ve 
halis niyetleri yoktur. «Hidayete erenlere (niyetleri hi9ayet olanlara) ge
lince; Allah muvaffak k1lar da) onlarm hidayetini arttmr, (onlan hida
yet i.izre sabi.t kllar) n. «Ve onlara (ri.i§dlerini, olgunluklanm ilham eder) 
takvalanm verir, Onlar (mi.inat1klar) k1yamet saatinin (haberleri yok
ken) ans1zm kendilerine gelip c;atmasmdan ba§ka bir §ey mi bekliyorlar? 
~i.iphesiz onun alametleri, gelmi§ (yakla§tlgmm emareleri belirmi§)tir.)) 
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Bu ayet-i kerime, Allah Teala'nm §U kavilleri gibidir: ui§te bu, ilk uyan
Cllar gibi bir uyanc1d1r. Yakla§an yakla§tl.>> (Necm, 56-57), <<Saat yakla§
tl ve ay yanldl.» (Kamer, 1), <<Allah'm emri geldi. Artlk onu acele iste
meyin.>> (Nahl, 1), uinsanlarm hesab gorme zamam yakla§tl. Fakat on
lar, hala gaflet i<;inde yuz <;eviriyorlar.» (Enbiya, 1) . Allah Rasulii (s.a.) 
nun peygamber olarak gonderilmesi k1yamet alametlerindendir. Zira . o, 
peygamberlerin sonuncusudur. Allah onunla dini kem9Je erdirmi§ ve 
onunla ·alemlere kar§l huccetini koymu§tur. Hz. Peygamber (s.a.) klya
metin emarelerini ve alametlerini haber vermi§, kendisinden once hi~ 
bir peygambere verilmemi§ken o bunlan beyan edip a<;1klam1§tlr. Nite
kim bunlar yerinde geni§<;e anlatllml§tlr. Hasan el-Basri der ki: Hz. M:u~ 
hammed (s.a.)in peygamber olarak gonderilmesi ~1yamet alametlerin
dendir. Bu mesele Hasan el-Basri'nin soyledigi gibidir. Bu sebepledir 
ki Hz. Peygamber (s.a.)in isimleri arasmda Tevbe Peygamberi, Miilhi
me Peygamberi, insanlarm huzurunda toplanacag1 Ha§ir, kendisinden 
sonra peygamber bulunmayan Ak1b isimleri de vard1r. Buhari der ki: 
Bize Ahmed ibn Mikdam'm . .. Sehl ibnSa'd'dan rivayetine gore; o §OY
le demi§tir : Allah Rasulii (s.a.)nu orta parmag1 ile §ehadet par
magml §6yle yap1p : K1yamet §U ikisi gibi iken ben peygamber olarak 
gonderildim, buyururken gordtirn. 

uKendilerine gelip <;atmca ibret almalan neye yarar?>> Ke:t:1dilerine 
fayda vermeyecek bir zamanda k1yamet gelip <;attlgmda ibret almamn 
kafirlere ne yaran olabilir? ayet-i keri.me'si Allah Teala'nm: «0 gun 
insan ogut almaya <;ah§lr ama artlk ogutten ona ne? (Fecr, 23) .. «O'na 
inand1k, demi§lerdir. Ama uzak bir yerden nas1l kolayca imana ula§l
hr?» (Sebe', 52) kavilleri gibidir. 

«Bil ki; Allah'tan ba§ka ilah yoktur.» ayet-i kerime'si Allah'tan ba§
ka ilah olmad1gm1 haber vermektedir. Yoksa bu ayet-i kerime'nin Al
lah'tan ba§ka ilah olmad1gm1 bilmeyi emreder olmasmm bir faydas1 
yoktur. Bu sebepledir ki uHem kendinin, hem de mu'min erkeklerle mu'
min kadmlarm gunahmm bagu'?lanmas1m dile.» k1sm1 bunun uzerine 
atfedilmi§tir. Sahih bir hadiste belirtildigine gore, Allah Rasulu (s.a.) 
§Oyle dua buyururmu§: 

Allah'1m hatam1, bilgisizligimi, i§lerimde a§1:r'1hklanm1, Senin ben
den daha iyi bildigin durumlanm1 bag1§la. Allah'1m, §akam1 ve ciddimi, 
hatam1 ve kasden yaptiklanm1, bende olan §eylerin hepsini bagl§la. Sa-
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hih bir hadiste belirtildigine gore namazlann sonunda Allah RasuHi 
· ~oyle dua buyururmu§: 

Allah'1m, ge<;mi§ ve gelecek giinahlanm1, gizledigim ve alenen yap
tlgim giinahlan, a§Irihklanmi ve Senin benden daha iyi bildigin du
rumlanmi bagi§la. Sen, benim tannmsm. Senden ba§ka ilah yoktur. 
Yine sahih bir hadiste varid oldugu iizere Efendimiz §Oyle buyurmu§
tur: 

Ey insanlar, Allah'a tevbe ediniz. ~iiphesiz ben giinde yiiz kerre 
O'na tevbe ederim. 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer'in ... Abdullah 
' ibn Sercis'ten rivayetine gore o, §oyle anlatlyor: Allah Rasulii (s.a) ne 
geldim, onunla birlikte yemeginden yedim ve : Ey Allah'm el<;isi, Allah 
_seni bagi§lasm, dedi~. Pe§inden de ': Senin i<;in magfiret dileyeyim mi? 
diye sordum, Allah RasuHi: Evet, kendiniz i<;in de magfiret dile deyip: 
«Hem kendinin, hem de mii'min erkeklerle mii'min kadmlarm 
giinahmm bag1§lanmasm1 dile.» ayetini tilfwet buyurdu. Sonra Allah 
Rasulii (s.a.)niin sag omuz. kemigine -veya sol omuzuna (bu ter;eddiit 
ravi ~u'be'ye aittir)- baktlm. Bir de ne goreyim iizerinde sigiller bulu
nan .slkllml§ parmaklar gibi seyrimektedir. Hadisi Muslim,. Tirmizi, Ne
sei, ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim muhtelif kanallardan olmak iizere As1m 
el-Ahvel'den rivayet etmi§lerdir. Ebu Ya'la'nm Muhammed ibn Av:h ka
nahyla ... Ebubekir es-S1ddik (r.a.)dan, onun da Allah ~asulii (s.a.)n
den rivayet ettigi bir hadiste RasUlullah (s.a.) §oyle .buyurmu§tur: icl.,;a 

· ilahe illallahna ve istigfara sanhp her ikisini de <;ok<;a soyleyin. Zira 
iblis : insanlan giinahlarla helak ettim, onlar da beni <<La ilahe illallah» 
sozii ve istigfar ile helak ettiler. Onlann, Allah'tan ba§ka ilah 
yoktur, deyip istigf3.r ettiklerini gordiigiimde; onlan hevft ve hevesleri 
ile helak ederim. Onlar kendilerini hidayete erdirilmi§ samrlar. Bir ha
diste §~yle buyrulur: iblis: izzet ve Celal'in hakk1 iqin, ruhlan cesed-· 
lerinde oldugu siirece onlan azd1rmaya devam edecegim, dedi de, Allah 
Teala · da §oyle buyurdu: izzet ve Celal'i.~ hakk1 i<;in onlar bend en ba
gi§lanma diledikleri siirece onlan bagi§lamaya devam edecegim. istigfa
rm faziletine dair ·hadisler ger<;ekten pek goktur. 

«Allah, dola§tlgm1z yeri de, barmd1gm1z yeri de bilir. (~iiphesiz o 
gljndiiziin · yapt1g1mz §eyleri ve geceleyin de vanp duracag1mz 
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yeri iyi bilir.) n ayet-i kerime'si Allah TeaJa'nm §U kavilleri gi
bidir: «O'dur, geceleyin sizi kendinizden ge<;iren. Giindiiziin de ne yap
t1gm1z1 bilir.n (En'am, 60), «Yeryiiziinde yiiriiyen hi<; bir canll yoktur 
ki, nzk1 Allah'a ait olmasm. Onlarm durup dinlenecek ve saklanacak 
yerlerini de 0 bilir. Hepsi apa<;1k kitabdad1r.» (Hud, 6). Ayetin «Allah 
giindiiziin gezip dola§t1gm1z yeri giindiizdeki tasarruflanmz1, geceleyin 
de vanp duracagm1z yerleri bilir.» §eklindeki a<;1klamas1 ibn Cureyc'e 
ait olup ibn Cerir de bu a<;lklamaYl tercih etmi§tir. ibn Abbas'tan ri
vayete gore ise ayet: Sizin diinyada gezip dola§tlgm1z yeri de ahirette 
vanp duracagm1z yeri de bilir, §eklinde anla§1lmalld1r. Siiddi ise: Diin
yada gezip dola§tlgm1z yeri de, kabirlerinizde vanp duracagm1z yeri de 
bilir, §eklinde a<;lklaml§tlr. Birinci a<;1klama daha giizel ve daha kuv
vetlidir. En dogrusunu Allah bilir. 
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®~~w 
20 - !man etmi1? olanlar; bir sf,_:-;:; indirilmeli degil mfy

di? derler. Fakat muhkem bir sure indirilip de orada mu
ha:r;-ebe zikrolununca; kalblerinde hastahk olanlann, alum 
korkusundan bay1lm11? kimselerin bakl1?lan gibi sana bak
trldannl ·gorursun: Bu, 9nlar i<;in daha evlad1r. 

· 21 - itaat ve guzel soz. Bunun ic;in i1? ciddile1?ince der
haJ Allah' a sadakat gosterselerdi, elbette kendileri i·c;in ·da
ha hay1rh olurdu. 

22 - Demek sizler idareyi ele ahrsan1z, yeryuzunde 
fesad ~akaracak, akrabahk baglann1z1 bile koparacaks1n1z 
oyle mi? 

23 - Allah'1n kendilerini la'netlemi1?, sag1rla~tlrm11? ve 
gozlerini kor etmi$ '6Idugu kimseler i$te bunlard1r. · 
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Allah Teala bu ayet-i kerimelerde mii'minlerin cihadm me§tu' kl-
1mmasml temenni ettiklerini haber veriyor. Allah Te9Jll cihad1 farz kl
hp da cihadla emredince insanlardan bir c;ogu imtina' edip gitmemek 
isteini§lerdir. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyrulur: «Ken
dilerine: Ellerinizi sava§tan c;ekin, . namaz1 k1lm, zekatl verin, denilmi& 
olanlara bakmaz m1sm? ~imdi onlarm iizerine sava§ farz k1lmmca; i<; · 
lerinden bir grup, Allah'tan korkar gibi, hatta daha §iddetli bir korku.. 
ile insanlardan korkuyorlar. Bunlar: Ey Rabb1m1z iizerimize §U sava§l 
niye ·farz k1ldm? Ne olurdu bizi yakm bir gelecege kadar geri birak
saydm, dediler. Onlara de ki: Diinyamn gec;imi azd1r. Ahiret ise, miitta
kiler i<;in elbet daha hay1rhd1r. Ve k1l kadar haks1zhga ugratllmayacak~ 
s1mz.1> (Nisa, 77). Burada ise buyurulur ki: «iman etmi§ olanlar; (ic;in
de cihadm hiikmii de bulunan) bir sure indirilmeli degil miy
di? derler. Fakat muhkem bir sure indi,rilip de orada muharebe zikro
iununca; kalblerinde hastahk olanlarm, (dii§manla kar§Ila§maktan 
korkmalatl yiiziinden) oliim korkusundan bayilffil§ kimselerin bakl§~ 
Jan gibi sana baktlklanm goriirsiin. Bu onlar i<;in daha evlad1r.» Daha 
sonra Alhih Teala onlar1 te§vikle §6yle buyurur: cc (0 buhranh durumda 
onlara dii§en · vazife, dinlemeleri) itaat ve giizel soz. Bunun ic;in i§ cid
dile§ince (sava§la yiiz yiize gelince) derhaJ Allah'a sada,kat gosterse
lerdi (ve Allah hakkmda niyyetlerini halisa . .ne tutsalard1) elbette ken
dileri ic;in daha hay1rh olurdu.n. Demek sizler cih9,ddan yiiz c;evirir ve 
geride kahrsamz yeryiiziinde fesad <;1karacak, akrabahk baglanmz1 ke
secek, onceden ic;inde bulundugunuz cahiliyet haline donecek, akra
bahk baglanm koparacak ve kan dokeceksiniz oyle mi? ccAllah'm ken
dilerini la'netlemi§, sagirla§tlrmi§ ve gozlerini kor etmi§ oldugu kim
seler i§te bunlard1r.n Burada genel olarak yeryiiziinde fes?.d <;Ikarma, 
ozel olarak da akrabahk baglanm koparma men'ediliyor. Bt;mlarm ak
sine Allah -Teala, yeryiiziinde 1slah1 ve 1krabahk baglarmm peki§tiril
mesini etnrediyor. Akrabahk baglannm peki§tirilmesi; sozle, fiille ve 
hediyele§mek suretiyle akrabalara ihsanda .bulunmaktlr. Bu hususta 
All~h Rasulii (s.a.)nden muhtelif kanallardan ve birc;ok §ekillerde sa
hih ve hasen ·hadisler vi'l.rid olmu§tur: 

Buhari der ki: Bize HaJid ibn Mahled'in ... Ebu Hiireyre'den, onun 
da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §6yle bu
yurmu§tur: Allah Teala yaratlklan halketti. Bu i§i bitirdiginde akraba~ 
hk bag1 kalk1p Rahman'm ku§agma sanld1. Allah Teala: B1rak, buyur
du ·. da akrabahk bag1: Akrabahk bagnh koparmaktan Sana Slgmanm 
makam1 bu makarrid1r; dedi. Rab Teala: S1la-i Rahm'de buiunana ni
metler ihsan etmem, akrabahk baglanm koparandan uzakla§mamdan 
ho§nud olmaz m1sm? buyurdu da, akrabahk bag1; evet; ho§mld olurum, 

\ . . . . . 
dedi. \Allah Teala: Bu sana verilmi§tir, buyurdu. Equ Hiireyre der ki: 
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Dilerseniz «Demek sizler idareyi ele ahrsamz, yeryiizunde fesad ~Ikara
cak, akrabahk baglarllllZl bile koparacakSllllZ oyle mi?» ayetini okuyu
nuz, dedi. Hadisi Buh~ri ba§ka iki kanaldan olmak uzere Muaviye ibn 
Ebu Muzerred'den de rivayet etmi§tir. Bu rivayete gore Allah ~asulu: 
dilerseniz «Demek s~zler idareyi eie ahrsamz, yeryuzunde fesad c;Ikara
cak, akrabahk baglanmzl b.ile koparacakSllllZ oyle mi?» ayetini okuyu
nuz, buyurdu. Hadisi Muslim de Muaviye ibn Ebu Muzerred kanahyla 
rivayet etmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize ismail'in· .... Ebu Bekre'den 
rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§tur: i§leyene ahi
rette biriktirmi§ oldugu azabla beraber dunyada !ken Allah'm c;abu
cak cezaland1rmasma zulum ve akrabahk bagm1 koparmaktan daha la
yik ba§ka bir gunah daha yoktur. Hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve ibn 
Mace, ismail ibn Uleyye kanallyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin 
sahih oldugunu da belirtir. . 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Bekr'in ... Sevb~n'dan, 
rivayetine gore Rasululla~ (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Ecelinin gecik
tirilmesi ve r1zkmm arttmlmas1 kimi sevindirirse,. s1la-i Rahm'de bu
lunsun. Hadisi sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir ve bu hadisin sa
hih hadislerde §ahidi de vard1r. Ylne imam Ahmed'in Yezid ibn Harlin 
kanahyla ... Amr ibn ~uayb'dan, onun babasmdan, onun da dedesinden 
rivayetine gore; o, §oyle anlatlyor: Bir adam, Allah Rasulu (s.a.)ne geldi 
ve: Ey .Allah'm elc;isi, benim aknibalanm var; ben onlara gider gelirim, 
onlar bana gelmezler, ben onlan affederim, onlar bana haks1zhk eder
ler. Ben onlara iyilik ~derim onlarsa kotiiluk yaparlar. Onlara aymyla 
kar§Illk vereyim mi? demi§ti. Allah Rasulu: HaYir, .buyurdu. Zira oyle 
yaparsan seni butun butune terkederler. Fakat sen onlara lutufla iyi
likte bulun, onlara g'it gel. Sen boyle yap't1gm surece Allah Teala_katm
dan seninle beraber mutlaka bir yard1mc1 bulunacaktlr. imam Ahmed 
bu hadisi bu §ekliyle rivayette tek kalmi§tlr. Ba§ka bir kanaldan ha
disin §ahidi vard1r, §oyle ki: imam Ahmed'in Ya'la kanahyla ... Abdul
lah ibn Amr'dan rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) buyurmu§tur: ~up
hesiz akrabahk bag1 Ar§'a as1hd1r. Aym ile kar§Ihk veren akrabahk ba
gmi muhafaza etmi§ degildir. Fakat akraballk bagm1 muhafaza· eden, 
akrabahk bag1 kopanld1g1 zaman birle§tirendir. Hadisi Buhari de ri
vayet ediyor. 

imam Ahmed der ki: Bize Behz'in ... Abdullah ibn Amr'dan riva
yetine gor~ Allah Rasulu §oyle buyurmu§tur: K1yamet gunu akraba
hk bag1 ortaya konulur. Onun, igin tutulacak yeri gibi egri bir yeri var
dir. Son derece fasih ve belig bir dille konu§ur. A.krabahk bagm1 muha
faza edene gider, eu bag1 koparmi§ olanla ilgisini keser. Yine imam Ah
med'in Sufyan kanahyla ... Abdullah ibn Amr'dan -Abdullah ibn 
Amr had~si Allah Rasulu (s.a.)ne ula§tmyor- rivayetine gore Rasu-
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lullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur :. Merhamet edenlere Rahman merha
met eder. Yeryiizii halkma merhamet edin ki gokyuzii ehli de size mer-

. hamet etsin. Akrabahk bag1 Rahman ile ic; ic;e. girift bir haldedir. Kim 
s1la-i Rahm'de bulunursa, ben onunla bag1m1 muhafaza ederim, kim de 
onu kopanrsa onunla ilgimi keserim. Hadisi Ebu Davud ve Tirmizi, Siif
yan ibn Uyeyne kanahyla Amr ibn Dinar'dan nakletmi§lerdir. Bu, mii
selsel bir hadis olup Tirmizi onun hasen, sahih oldugunu belirtir. Yine 
imam Ahmed'in Yezid ibn Harlin kanahyla .. . Abdullah ibn Kanz'dan 
rivayetine gore o, hasta olan Abdurrahman ibn A vf'm yamna girmi§ de 
Abdurrahman kendisine: Akrabahk bag1 seni buraya getirdi. ~iiphesiz 
Allah Rasulii (s.a.), Allah Teala'mn §Oyle buyurdugunu nakletti: Ben 
Rahman'Im. Akrabahk bagm1 yarattlm ve ona ismimden isim tiiret
tim. Kim akrabahk bagm1 baglarsa, Ben de ona ihsanda bulunurum. 
Kim de akrabahk bagm1 kopanrsa, Ben de onunla ilgimi kokiinden ko· 
parmm. imam Ahmed bu §ekliyle hadisi rivayette tek kalmi§tlr. Yine 
imam Ahmed bu hadisi Ziihri kanahyla .. . Abdurrahma>I) ibn Avf'dan 
rivayet eder. Bu hadis Ebu Davud ve Tirmizi tarafmdan Ebu Sereme ka
nahyla onun babasmdan rivayet edilmi§tir. Bu husustaki hadisler pek 
c;oktur. 

Taberani der ki : Bize Ali ibn Abdiilaziz'in .. . · Siileyman'dan riva
yetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Ruhlar, iist iiste 
yigilmi§ bir asker tbplulugudur. Onlardan tam§anlar birbiriyle anla§IP 
kayna§Ir. Onlardan birbirini tammayanlar da birbirine z1d giderler. 
Allah Rasulii (s.a.) buyurur ki: Soz zahir olup amel gizlendiginde, dil
ler anla§IP kalbler birbirine dii§man oldugunda, her bir akraba akra
basiyla ilgisini kestiginde; i§te o zaman Allah onlara la'net eder, ku
laklanm sagirla§tlnr, gozlerini korle§tirir. 

24 - Kur'an'1 du~unmezler mi? Y oksa kalbleri kll1tli 
midir? 
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' ' 

25- Muhakkak ki kendilerine hidayet belli olduktan 
sonra · arkalanna donenleri !?eytan aldatmi!? ve onlara 
funit vermi!?tir. 

26 - i!?te boyle. Zira onlar, Allah'1n indirdigini c;irkin 
kar!?Ilayanlara; baz1 i!?lerde size itaat edecegiz, demi!?ler
dir. Allah, onlann gizlediklerini bilir. 

27 - Y a melekler onlann yiizlerine ve s1rtlanna vura
rak canlann1 ahrken nice olacak? · 

z~ . 
2'8 ~ l§te boyle. <;unkii onlar, gen;ekten Allah'1 ga-

zablandiran !?eye uydular ve O'nu ho!?m1d edecek !?eyleri · 
c;irkin kar!?Iladilar .. Bunun ic;in 0 da onlann amellerini bo
~a c;Ikarch. 

Kalbleri Kilitli mi? 

Allah Teala, Kur'an uzerinde dU.§iinerek onu anlamaya ~ah§maYJ. 
emredip Kur'an'dan yuz ~evirmekden men'ederek §Oyle buytirur: «Kur'
an'Y dU§Unmezler mi? Yoksa kalbleri kilitli midir?n Kalblerinin uze
rinde kilitler var da ortUlu ve kapah olup Kur'an'm manalarmdan hi~ 
bir §ey onlarm kalblerine giremiyor mu? ibn Cerir der ki: Bize Bi§r'in ... 
Hi§am !bn Urve'den, onun da babasmdan rivayetine gore o, §oyle anl~; 
tlyor: Bir gun Allah Rasulu: «Kur'an'1 dU.§U.nmezler mi? Yoksa kalbleri 
kilitli midir?» ayetini tilavet buyurdu. Yemen halkmdan ' b~r . gen~ : 
Allan Teala a~mcaya kadar ohlarln kalbleri uzerinde kilitler vard1r, de
di. Bu gen~ Hz. Orner (r.a.) uzerinde oyle bir te'sir b1rakt1 ki, Hz. Orner 
halife olunca ondan yard1m istedi. 

Sonra Allah Teala §oyle buyurur: «Muhakkak ki kendilerine hi- · 
dayet belli olduktan sonra arkalarma (!mandan aynlarak kufre) do
nenleri §eytan aldatmi§ ve onlara (bu durumlanm susleyip guzel gos
termi§, onlan kandmp aldatarak) umit vermi§tir. i§te boyle. Zira on- · 
lar, Allah'm , ~ndirdigini ~irkin kar§Ilayanlara; baz1 i§lerde size itkt 
edecegiz, dem~~lerdir.» Onlar kalblerinden var gu~leriyl_e batlla yard1m 
etmi§lerdir. Munat1klarm durumu boyledir: Gizlediklerinin tersini a~l
ga vururla,r. Bu sebepledir ki Allah Teala: «Allah, onlarm gizledikleririi 
bilir.» buyurmu§tur. Allah Teala onlann gizlediklerini bilir.' Butun bun
lara muttali' olan ve en iyi bilen Allah'tlr. Nitekim ba§ka bir ayet-i ke
rime'de de: <<Allah, gece tasarlad1klanm yaz1yor.» (Nisa, 81) buyur
mri§tur . 

. <<Ya melekler onlarm yuzlerine ve s1rtlarma vurarak canlanm ahr
ken nice olacak?n Melekler. onlarm ruhlanm kabzetmek uzere geldik
lerinde, ruhlan cesedlerine dag1larak ~lkmamakta direttiginde, me-
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lekler onlarm ruhlanm.§iddetle, zor kullanarak ve vurarak ~1kartmaya 
~ah§tlgmda onlarm halleri nas11 olacak der.siniz? Allah Tea.la 
ba§ka ayetlerde de §6yle buyurur: «Bir gorseydin sen; hani melekler, 

· kiifredenlerin canlanm ahrken yiizlerine ve arkalarma vuruyorlar
du (Enfal, 50), «Bir gorseydin; o zalimler can ~eki§irlerken, melekler 
de ellerini uzatm1§ : Can verip, bugiin Allah'a kar§I haks1z yere soyle
diklerimizden ve O'nun ayetlerine biiyiikliik taslamamzdan otiirii hor
luk azab1yla cezalandmlacaksm1z, derken.>> (En'am, 93). Bu sebeple-

. dir ki hurada da: · «i§te boyle. <;iinkii onlar, ger~ekten Allah'1 gazablan
diran §eye uydular, ve O'riu ho§nud edecek §eylerio~irkin kar§1lad1lar. 
?unun ic;in 0 da onlarm amellerini bo§a ~IkardL» buyurmaktadir. 

29 - Yoksa, kalblerinde hastahk olanlar, kinlerini Al
lah'In di1?ari vurmayacag1n1 mi sand1lar? 

30 -.Sayet isteseydik;_ B!z onlan sana gosterirdik de 
sen, onlan yiizlerinden tan1rd1n. Andolsun ki sen, onlan 
sozlerinin iislubundan da tanirSlll. Allah biitiin yaptiklan
lllZl bilir. 

31 - Andolsun ki i<;inizden, cihad e'd~nlerle sabreden
leri belirleyinceye ve haberlerinizi a<;Iklay1ncaya kadar si
zi imtihan edecegiz. 

Allah Teala buyurur ki: «Yoksa kalblerinde hastahk olanlar, kin-
lerini Allah'm di§an vurmayacag1m m1 sand1lar?n Miinaflklar, Allah 

. Teala'nm, durumlanm inanan kullarma a~mayacagma m1 inamyor
lar? Aksine Allah Teala, onlarm durumlanm a~1klay1p giin l§Igl gibi 
a§ikar k1lacak da basiret sahibi olanlar onlan fark edebilecekler. Allah 
Teala bu hususta Be rae suresini inzal buyurmu§; onlarm · rezilliklerini 
ve miinaf1khklarma delalet eden, i§lerini orada beyan buyurmu~tur. Bu 
sebeple o sureye el-Faz1ha ve el-Azgan suresi ad1 verilmi§tir. ( 0~ ':11 ) 
keiimesi; islam'a, miisliimanlara, islam'a yard1m edenlere ka~lblerin 
gizledigi hased, kin ve dii§manhklar anlammad1r. 
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«f;layet isteseydik; Biz onlan sana gosterirdik de sen, onlan yiizle
rinden tamrdm.» ayetinde Allah. Te9;19, buyurur ki: Ey Muhammed, §a
yet dilemi§ olsayd1k, Biz o §ah1slan sana gosterirdik ve sen de onlan 
ac;1kc;a tamrdm. Fakat Allah Teala, biitiin miinaf1klar hakkmda boyle 
yapmarm§, onlarm bir k1sm1m yaratlklarma gizlemi§tir ki, ooylece on
lar zahir iizere hiikmetsinler ve gizlilikleri de (goniillerin gizlediklerini 
de) onlan bilene havale etsinler. «Andolsun ki sen, onlan sozlerinin iis
h1bundan da tamrsm.» Onlarm maksadlarma delaJet eden sozlerinin 
zahir olan ve goriinen §ekli ile yani, onlarla konu§an ki§i kar§ISm
dakinin konU§tUgu sozlerin anlamlarmdan onun hangi gruba mensub 
oldugunu .anlar. Nitekim mii'minlerin emiri Osman ibn Affan (r.a.) §OY
le diyor: Bir kimse bir s1r saklad1g1, gizledigi zaman Allah Teala onu yiiz 
hatlarmdan, ifadelerinden ve agzmdan ka<;Ird1g1 sozlerden ortaya <;1-
kanr. Bir hadiste §Oyle buyrulur: Ki§i bir s1r gizledigi takdirde Allah 
Teaia . ona, 0 Slrrm gomlegini giydirir. Eger haYir ise bu Slrrmm aklbe
ti de h~;tYir, §er ise ·onun ak1beti de kotii olur. Biz daha once ki§inin mii
naflk olduguna delalet eden ozellikleri zikretmi§ ve Buhari f;lerhi'nin 
ba§mda burada tekrarma gerek b1rakmayacak §ekilde ki§inin amel ve 
i'tikad yoniiyle miinM1khgi iizerinde konu§mU§tuk. Bir hadiste miina
fiklardan bir cemaat tesbit edilmi§tir. f;loyle ki : imam Ahmed'in Ve
ki' kanahyla ... Ebu Mes'ud Ukbe ibn Amr (r.a.)dan rivayetine gore; o, 
§Oyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) bize bir hutbe okudu, Allah'a hamd-ii 
senadan sonra §Oyle buyurdu: f;liipt.esiz sizden miinM1k olanlar var
dlr. Kimin ismini soylersem kalksm. Sonra da : Ey filan kalk, ey filan 
kalk, ey fila,n kalk, buyurup otuzalti ki§inin isrnini verdi ve : f;liiphesiz 
sizde nifak (miinaflkhk) vard1r, Allah'tan korkun, buyurdu. ismi Mu~ 
kanna olarak verilen ve Hz. Omer'in tamd1g1 bir ki§iye rastlay1p : Sa
na ne oldu? diye sordu. Adam Allah Rasulii (s.a.)niin buyurduklanm 
nakletti de Hz. Orner: Bundan sonra benden uza.k ol, ·dedi. 

«Andolsun ki ic;inizden, cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye 
ve haberlerinizi ac;1klaymcaya kadar sizi (emir ve yasaklarla) imti
han edecegiz.» Allah 'feala'nm olacak §eylere dair Kadim ilrninde on
larm vuku bulacagmda hie; §ek ve §iiphe yoktur. Ayet-i kerime'den kas
dedilen anlam: Bu i§in vukuunu bilinceye ve belirleyinceye kadar, §ek
linde ifade edilebilir. Bu sebepledir ki buna benzer yerlerde ibn Ab
bas bilme fiilini, gorme ile te'vil etmi§tir. 
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32 - ·Muhakkak ki o kufredip de Allah yolundan ahko
yanlar ve kendiierine hidayet belli olduktan sonl7a pey'" 
gambere kar~1 gelenler, Allah' a hi<;: bir zarar veremeye
ceklerdir. 0, bunlann amelleririi hep bo~a 91karacaktn-:. 

33 ~ Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, pey:gambere 
itaat edin ve amellerinizi bo~a <;:Ikarmay1n. 

34 ~ Muhakkak ki o kufredip de Allah yolundan ahko
yanlar, sonra da kafir olarak olenler, i~te onlan Allah as
Ia bagi~lamayacaktlr. 

35 .:_ Oyleyse sak1n gev~emeyin; ustun oldugunuz hal
de sulha davet etmeyin. Allah sizinle beraperdir. 0, amel
lerinizi asla eksiltmez. 

Allah Teala · bu a yet-i kerimelerde §6yle buyuruyor: Kufreden, Al
lah'm yolundan ahkoyan, Rasulullah'a muhalefetle kar§I geleri, hida
yet kendisine · apac_;1k belli olduktan sonra imandan kufre donen, Al
lah'a hie; bir zarar veremez: 0, ancak kendi nefsine zarar verir ve Al
lah'a donecegi giinde nefsini husrana ugratlr. Allah Teala. onun amelle
rini bo§a (_;Ikaracak, hemen pe§inden irtidad ettigi gec;mi§ guzel amel
lerine bir sivrisinek kanad1 ag1rhg1 kadar bile haYirla mukafat vermeye
cek, aksine onlan tamamen mahvedip bo§a c_;1karacaktlr. Aym §ekilde iyi
likler de ~ttilukleri giderir. imam Muhammed ibn Nasr el-Mervez~, Ki
tab'us-Salat'mda der ki: Bize Ebu Kudame'nin ... Ebu'l-Aliye'den rivaye
tine gore; o, §Oyle ~iyor: Allah Rasulti (s.a.)nun ashabi, «Alhih'tan ba§ka 
ilah yoktur» sozu ile beraber hie; bi:r gunahm zarar vermeyecegini, Allah'a 
§irk ko§ma ile beraber de hie; bir amelin fayda vermeyecegini samrlardL 
Bunun iizerine «Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat 
edin ve amellerinizi bo§a c_;Ikarmaym.» ayeti nazil oldu ve onlar gunahm 
ameli bo§a c_;Ikaracagmdan korkmajfa ba§lad1lar. l\1:ervezi, hadisi Abdul-
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lah ibn Mub~rek kanahyla §oyle rivayet eder: Bana Bukeyr ibn Ma'ruf'
un ... ibn Omer'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Rasulii 
(s.a.)nun ashab1 olan bizler iyiliklerden makbul olmayanm bulunmadl
gmi samrd1k. Nihayet «Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve 
amellerinizi bo§a <;:Ikarmaym.» ayeti nazil olunca biz: Amellerimizi bo§a 
91ka.ran §ey de nedir? diye ·kendi kendimize sorup yine kendi kendimize: 
Herhalde cehennemi vacib kllan buyiik giinahlar ve hayas1zhklar olsa 
gerektir, dedik. Sonunda «Allah, kendisine ortak ko§maYl bagi§lamaz. 
Bundan ba§kasm1 diledigine bagi§lar.>l (Nisa, 48) ayeti nazil oldu. Bu 
ayet-i kerime nazil olunca biz, bu konuda konu§mayl b1raktlk. Bizler 
btiytik gtinah i§leyip hayas1zhk yapanlar hakkmda korkar, bunlan i§le
meyenler hakkmda umudumuzu muhafaza ederdik. 

Allah Teala inanan kullanna dtinya ve ahiret saadetlerinden iba
ret olan zatma itaatl ve Rasulune itaatl emredip amelleri bo§a 91karan 
dinden 91kmaktan onlan men'ediyor. Bu sebepledir ki: «Ve amellerini
zi (dinden 91kmakla) bo§a 91karmaym.» buyurmu§tur. Yine ayri1, se
beple bu ayet-i kerime'nin pe§inden: «Muhakkak ki o kiifredip de Allah 
yolundan allkoyanlar

1 
sonra da kafir olarak olenler, i§te onlan Allah 

asla bagi§lamayacaktlr.n buyurmU§tUr. Nitekim ba§ka bir ayet-i keri
me'de de: «Allah, kendisine ortak ko§maYl bagi§lamaz. Bundan ba§ka
smi diledigine bagi§lar.» (Nisa, 48) buyurmaktad1r. Daha sonra Allah 
Teala yine inanan kullarma l}itaben buyurur ki: «Oyleyse ( dii§ma~Ja
rmiza kar§l) sakm gev§emeyin; tisttin oldugunuz halde (saYl ve . haz1rh~ 

bak1mmdan daha <;:ok ve gii<;:lii oldugunuz halde kafirlerle aramzdaki 
sava§I b1rak1p onlan) sulha davet etmeyin.» Bu sebepledir ki: «Oyleyse 
sakm gev§emeyin; (dii§manlanmzdan daha) tistun oldugunuz halde 
onlan sulha davet etmeyin.» buyurmaktadir. Btitiin miisliimanlara nis
betle kafirler gti<;:lii ve daha <;:ok olduklan zaman ise, devlet · ba§kam 
andla§ma ve sulhta bir fayda gorecek olursa, buna gor~ amel eder. Ni
tekim Kurey§ kafirleri Allah Rasulu (s.a.)nu Mekke'ye girmekten ah
koyup. onu sulha ve on sene sure ile aralarmda sava§I b1rakmaya <;:agir
dlklarmda buna olumlu cevab vermi§ti. 

«Allah sizinle beraberdir.» ayetinde buyiik bir miijde vardlr ki bu, 
dti§manlara kaq1 Allah'm yard1m1m ve zaferi i<;:ermektedir. <<0, amel
lerinizi asla eksiltmez.» Onlan asla bo§a 91kar~az, sokup atmaz. Aksi
ne onlann sevab1m size tam olarak verir ve onlardan hi<;: bir §ey ek
siltmez. 
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36- Dogrusu aunya hayat1, ancak bir oyun ve eglen
ced.ir. ~ayet iman eder ve SaklnlrSalllZ, Q size hem ecirleri
nizi verir, hem de mallanniZI istemez. 

37 - Eger sizden onlan ister ve zorlarsa; cimrilik ede
ceksiniz. Ve bu da kinlerinizi ortaya ~akaracaktlr . 

_ 38 - i~te sizler, Allah yol unda infak etmek i<;in <;agn
hyorsunuz. i(;inizden kiminiz cimrilik ediyor. Kim cimrilik 

. ederse, ancak kendi nefsine cimrilik etmi~ olur. Allah Ga
ni'dir, siz ise fakirlersiniz. Eger O'ndan yuz <;evirirseniz; 
yerinize sizden ba~ka bir kavmi getirir, sonra da onlar si-

, . ' 

zin benzerleriniz olmazlar. 

Allah Teala diinyamn degersizligini belirterek: «Dogrusu diinya ha
yati, ancak. bir oyun ve eglencedir.» buym:ur. Allah i<;in olandan ba§
ka diinya hayatmdan elde edilenlerin durumu sadece budur. Bu se
bepledir ki hemen pe§inden «~ayet im9.n eder ve sak1mrsamz, 0 size 
hem ecirlerinizi . verir, hem de mallarm1z1 istemez. >> buyurmu§tur. El
bette 0, sizden miistagnidir v~ sizden hie; bir §ey istemez. Mallanmz
dan zekat , vermenizi farz k1lmas1, ancak fakir karde§lerinize yard1mc1 
olmamz ve bunun faydasmm, sevabmm size geri donmesi ic;indir.' 

«Eger sizden onlan ister ve zorlarsa; cimrilik edeceksiniz. Ve bu 
da kinlerinizi ortaya <;lkaracaktlr. >> Katade der ki: Allah Teala, mall::t
n c;1karmanm da kinleri c;1karma demek oldugunu belirtmi§tir. Katade'
nin bu sozu dogrudur. ~ira mal sevimlidir ve ki§i, ancak kendisine mal
dan daha sevimli alan bir §ahsa mahm harcaytp sarfeder. 

«i§te sizler, Allah yolunda infak etmek ic;in c;agnhyorsunuz. ic;iniz
den kiminiz _cimrilik ~di (p bu davete icabet etmi) yor. Kim -cimrilik 
ederse, ancak kendi nefsine cimrilik etmi§ (ecrini eksiltmi§) olur.» Bu
nun vebali yine yalmzca~'¥endisihe doner. Allah Gani (zati dl§mdaki 
her §eyden mustagni ve zengin) dir. Siz ise fakirlers~niz (ve daima O'na 
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muhtac;sm1z) .>> Allah Teala ((Siz ise fakirlersiniz, (bizzat O'na muhtac;
smiz,) » buyurmaktad1r. Zat1m zenginlikle nitelemesi, O'nun zatmdan 
aynlmayan bir s1fattu. Yarat1klan fakirlikle nitelemesi de aym ~ekil
de onlardan aynlmayan bir s1fattir. 

ccEger O'ndan, (O'na itaatla ~eriatma tabi olmaktan) yuz c;evirir
seniz; yerinize sizden ba~ka bir kavmi getirir. Sonra da onlar sizin ben
zeriniz olmazlar; (aksine Allah'm emirlerini i~iten, O'na ve emirlerine 
itaat eden kimseler olurlar.) » ibn Ebu Hatim ve ibn Cer'ir derler ki : 
Bize Yunus ibn Abd'Ul-A'la'mn ... Ebu Hureyre'den rivayetine gore Al
lah Rasulti. (s.a.): «Eger O'ndan yuz c;evirirseniz; yerinize sizden ba§ka 
bir kavmi getirir, sonra da onlar sizin benzerleriniz olmazlar .>> ayet-i 
kerime'sini tilavet buyurdugunda ashab1 : Ey Allah'm elc;isi, biz yuz c;e
virdigimiz takdirde bizim yerimize getirilecek ve bizim gibi olmayacak 
kimseler kimlerdir? diye sormu§lar da, Allah Rasulti. (s.a.) elini Sel
man-1 Farisi'nin omuzuna vurup: Bu ve kavmidir. 9ayet din Sureyya 
y1ld1zmm yamnda bile olsayd1, iran'lllardan birtak1m erkekler onu allr
lardi, buyurmw:?tur. Hadisi sadece Muslim ibn Halid ez-Zenci rivayet 
etmi~tir . Ondan ~se birc;oklan rivayet ediyor. Ancak onun hakkmda ba
Zl ini~mlar menfi goru~ belirtmi~lerdir . En dogrusunu Allah bilir. 

KITAL (MUHAMMED) SURESiNiN SONU 

T efslr, C : XIII ; F . 459 
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(Medine'de nazil olmu!}tur.) 

imam Ahmed der ki : Bize Veki'in ... Abdullah ibn Mugaffel'den 
rivayetine gore; o, §6yle diyor : Fetih senesi Allah Rasulu (s.a.) yolda 
giderken biniti uzerinde l<...,etih suresini tilavet buyurup onu tekrar tek
rar okudu. Muaviye der ki : 9ayet insanlann gevremizde toplanmasu1-
dan ho§lanm1yor olmasayd1m size onun k1raetini nakleder (hikaye 
eder) dim. Bu haberi Buhari ve Muslim de 9u'be kanallyla tahric et
mi§lerdir. 

----- i Z A HI 

Fetih Suresinin indigi Hava 

Bu sure Medine'de nfl.zil olmu§tur. H: ... 1etin altmc1 yllmda Hudey
biye musalahasmm hemen ardmdan inmi§tir. Bunun igin bu 6nemli 
meseleyi ve karma§Ik durumlan ele almaktad1r. 0 gunku islam cema
atmm durumunu tasvir · etmektedir. Gerek bu surenin gerekse bir 6n
ceki Muhammed suresinin nuzul s1ras1 ve vakti b~lirtilmi§ ve ikisi ara-. 
smda ug y1lllk bir sure oldugu ifade edilmi§tir. Bu s1rada Medine'deki 
islam cemaatmm durumuyla ilgili onemli ve muhim degi§iklikler vuku' 
bulmu§, muslumanlarm da, muslumanlara kar§l duranlarm da duru
munda pekgok degi§iklikler ortaya <;Ikml§tlr. Bu degi§ikliklerin en 
6nemlisi, islam cemaatmm iman nizann uzere yuruytip derin ve olgun 
bir idrak igerisinde imani nitelikler kazamp ruhi atmosfere girmeleri 
olmu§tur. 

Sureden, surenin umumi havasmdan ve deliUet ettigi hususlardan 
soz etmeden ·once surenin na,zil oldugu hadise ve §artlan bir nebze tas
vir etmemiz o gunku muslumanlarm iginde ya§adiklan havada ya§a-
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martuz ve onlarm Kur'an-1 Kerim'i telakki ettikleri vasatta hayat sur
memiz ic;in iyi olsa gerektir. 

Rasulullah (s.a.) ru'yasmda Ka'be'ye girdigini -ba§lanm tlra§ et
mi§ olarak- mtisltimanlarla birlikte Ka'be'yi ziyaret ettigini gormti§
tu. Hicret'ten beri mti§rikler cahiliyet adetlerinden olarak sayg1 goster
dikleri ve her turlti sava§I b1rakip silahlanm bir kenara att1klan haram 
aylarda bile peygamberi ve mtisliimanlan Mekke'ye girmekten men'et
mi§ler . Mescid-i Hara.m'dan ah}wymu§lardL Halbuki bu aylarda btitiin 
intikam duygulan yatl§Ir, ki§i babasmm ve karde§inin katilini Ka'be'de 
goriir ama ona k1hc; kald1rmaz ve Ka'be'yi ziyaretten ahkoymazdL Ama 
onlar bu konudaki koklti geleneklerine aykm olarak hicre't sonu altl yll 
boyunca Rasulullah'I ve beraberindeki mtisltimanlan Ka'be'yi ziyaretten 
men'etmi§lerdi. Nihayet Hicret'in altmc1 y1lmda Rasulullah (s.a.) bu 
rti'yay1 gormii§ ve onu ashabma anlatml§, duyanlar birbirine mtijdele
mi§lerdi. 

ibn Hi§am'm Hudeybiye vak'alanyla ilgili olarak anlattlg1 rivayet- . 
ler, l;>izim tasavvurumuzun dayand1g1 en yeterli kaynaktlr. Onun anlat
tlklan tamamen l3uhari'nin, Ahmed ibn Hanbel'in anlattlklanna uy
makta, ozet olarak da ibn Hazm'm Cevami' es-Siret'indeki rivayetine 
ve digerlerinin rivayetlerine tevafuk• etmektedir. 

ibn ishak der ki: Bilahare Rasulullah (s.a.) Medine'de Ramazan 
ve l;)evval aylan boyunca durduktan sonra umre yapmak tizere Zilka'de 
aymda hareket etti. (Bu hadise Beni Mustahk gazvesinden ve daha 
sonra gelen ifk hadisesinden sonra vuku' bulmu§tur.) Maksad1 harb et
mek degildi. <;evre kabilelerdeki Araplara da haber yollayarak berabe
riilde gelmelerini bildirdi. <;iinkii Kurey§'lilerin kendisi ile sava§mala
rmdan veya Ka'be'yi ziyaret etmesini engellemelerinden c;ekiniyordu. 
Civar kabilelerden bir c;ogu yava§ davrand1lar. Rasulullah (s.a.) bera
berindeki muhacirler, ansar ve civardan gelen Arap kabileleri ile birlik
te hareket etti. Birlikte kurbanlar gotiirdti. Kurey§'lilerin har-b etme
yeceginden emin olmalan ic;in umre yapmak niyetiyle ihrama girdi. 
Maksadmm sadece Ka'be'yi ziyaret etmek oldugunu herkese duyu.rmak 
ic;in boyle hareket etti. 

Cabir ibn Abdullah der ki : - Bana nakledildigine gore- Hudey
biye'de biz yiiz on dart ki§iydik. 

Ziihri de der ki : «Rasulullah (s.a.) Medine'den c;1kmca Mekke ile Me
dine aras;nda iki konakhk bir mesatede yer alan Arslan vadisine gel
diginde, Ka'b kabilesinden Stifyan oglu Bi§r ona rastlad1 ve dedi ki : 
"Ey Allah'm Rasulii, Kurey§'liler senin hareketini duymu§lar, c;ocuklu c;o
cuzsuz ne kadar varsa toplanmi§lar. Kaplan postlan g!yerek Zitava'ya 
inmi§ler ve seni ebediyyen Ka'be'ye sokmayacaklarma dajr Allah'a 
ahdetmi§ler. HaJid ibn Velid atma binerek Asfan'a sekiz mil mesate-
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deki Kti.ra' el-Gamim'e gelmi§. Bunun ti.zerine RasUlullah (s.a.) buyur
mu§ ki: Vay Kurey§'lilere, sava§ yeyip bitirdi onlan. Ne olur yani beni 
ve diger Arap kabllelerini ba§ba§a b1raksalar. Eger onlar beni yenerler
se istedikleri bu degil mi? f?ayet Allah beni onlara galib getirirse bolti.k 
bolti.k islam'a girerler. Bu da olmazsa kuvvetli olarak onlarla sava§Ir
lar. Kurey§ ne samyor oyle, Allah'a yemin ederim ki Allah beni gon-

. qerdigi §eyi muzaffer k1lmcaya veya boynum uc;:uruluncaya kadar Al
lah ugrunda cihada devam edecegim. Ve devam etti: !<Kim bizi onlarm 
gittigi yoldan ba§ka bir yola gotti.rebilir?n 

ibn ishak der ki: Bana Abdullah ibn Ebu Bekr anlattl ki Eslem ka
bllesinden birisi: Ben gotti.rti.rti.m ya RasC!lullah, demi§ ve ta§h, c;:orak 
bir yoldan vadllerin arasmdan gec;:irmi§. Bu zor yoldan c;:1kmca vadinin 
sonunda bir ovaya varmi§lar. Ki, bu yol mti.slti.manlara c;:ok zor gelmi§. 
0 s1rada Hz. Peygamber buyurmu§ ki : Allah'a tevbe ve istigfar ederiz, 
deyin. Onlar da aym §eyi tekrar etmi§ler. Bunun ti.zerine Hz. Peygam
ber buyurmu§ ki: Allah'a kasem ederim ki is~ailo&hllanna soylenen; bi
zi b~gl§la, ifadesini onlar tekrar etmi§lerdi. l§te fJiz onu soylti.yoruz. 

Ibn f?ihab ez-Zti.hri der ki: RasUlullah (s.a ) yanmda bulunanlara 
emrederek sag tarafa gitmelerini emir buyurdu. Hudeybiye'ye inecek 
yerde Mekke'nin alt taraflarmdaki gec;:i§ yolu ti.zerine gelmelerini emret
ti. Askerler o yolu ta'kib ettiler. Kurey§ athlan islam askerlerinin izini 
gorti.nce mti.slti.manlarm ba§ka yoldan gittiklerini anlayarak atlanr_l sti.· 
rti.p Kurey§'lilerin yamna vardllar. Rasulullah (s.a.) gec;:ide vard1g1 za
man aevesi c;:oktti.. Mti.slti.manlar dediler ki: Deve 1ht1. Peygamberimiz 
o zaman buyurdu ki : Deve 1hmad1. Bu onun huyu degildir. Fakat onu 
ahkoyan bir §ey var ki filleri de Mekke'ye girmekten ahkoymu§tu. Ku
rey§'liler benden s1la-i Rahm'i yerine getirecek bir §ey isterlerse veri
rim kendilerine. (Buhari'nin rivayetindc 1.se bu k1s1m §6yledir : Nefsim 
yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki Kurey§'liler benden Al
lah'm haramlanna riayeti icab ettiren bir §ey isterlerse veririm ken
dilerine) Sonra beraberindekilere buyurdu ki: ininiz. Dediler ki : Ya 
Rasulullah vadide ti.zerine konaklanabilecek bir su yoktur. Bunun iize
rine Peygamber bir ok c;:1kararak ashabmdan birisine verdi. Adam indi 
su toplanacak yerlerden birisini kazarak oku ortasma saplad1. Ve ora
dan su fl§klrmaya ba§ladl. 

Rasulullah (s.a.) oraya yerle§ince Huzaa kabllesinden birkac;: ki§iy
le beraber Bedil ibn Verka geldi. Konu§tular, Peygambere nic;:in oraya 
geldiklerini sordular. Peygamber de onlara harp etmek niyetinde ol
madigml Ka'be'yi ziyaret ic;:in geldigini bildirdi. Sonra onlara Bi§r Ebu 
Sti.fyan'a soyledigi baz1 §eyleri soyledi. Onlar da Kurey§'lilerin yanma 
vararak dediler ki : Ey Kurey§ toplulugu, siz Hz. Muhammed'e kar§l c;:a
buk harekete gec;:iyorsunuz. 0 sava§mak ic;:in gelmemi§, yalmz Ka'be'yi 



7320 - iBN KESiR (Ci.iz: 26; Sure : 48 

ziyaret etmek igin gelmi§. Bunun uzerine onlan ithi'lm ederek kar§I 
koydular ve dediler ki: ~ayet Hz. Muhammed sava§mak igin gelmemi§
se, Allah'a andolsun ki hig bir gug onu oraya sokamaz. Ve Araplar biz
den boyle bir §eyi isteyemezler. 

Huzaa kabilesi, muslumam ve mii§rikleriyle birlikte peygambere 
samimiyetle bilgi veriyorJardL Mekke'de olan hig bir §eyi ondan gizle
mezlerdi. Bilah~re mli§rikler Hz. Peygambere Amir ibn Luey'in kar
de§i Mukriz ibn Havs'1 gonderdiler. Peygamber onu gorunce buyurdu 
ki: Bu kagak adamm birisidir. 0 Peygamberin yamna vanp ken
disiyle konu§unca Hz. Peygamber Bebil ve arkada§larma soyledigi §ey
lerin hepsini om. da soyledi. 0 da Kurey§'lileriri yamna giderek Pey
gamberin kendisine soylediklerini onla~a nakletti. Bili'l.hare Kurey§'li
ler Hz. Peygambere Huleys ibn Alkame'yi gonderdilet. ibn Alkame o Sl
ralarda Habe§'li Kabilelerin ba§kam bulunuyordu. Bu kabile Kinane 
ogullanndan birisine mensubdu. Hz. Peygamber onu gortince buyurdu 
ki: Dogrusu bu adam ibadet eden bir kavimdendir. Ona ~urbanllklan 
gosteriniz de kani' olsun. 0 kurbanllklann vadide sel gibi yay1ld1gmi ve 
uzun muddet aym yerde durmaktan dolay1 zay1fladigm1 gorunce Pey
gamberin yanma gelmeden evvel Kurey§'lilere vard1 ve gordugunu bu
yuterek anlattL 0 zaman KtJ.rey§'liler kendisine dediler ki : Otur ba
kallm, sen bir bedevisin. Boyle §eyleri bilmezsin. 

ibn ishak der ki: Bana Abdullah ibn Ebu Bekr'in anlattlgma gore, 
Huleys bunun uzerine k1zd1. Ve dedi ki: Ey Kurey§'liler, andolsun Al
lah'a ki biz bunun uzerine sizinle sozle§ip anla§rpadlk. Allah'm evine 
sayg1 gostererek gelen oradan kovulur mu hig? Hqleys'i yaratan Allah'a 
yemin ederim ki siz Muhammed'i geldigi yolda ya birak1rsm1z veya bii
tiin Habe§ kabilelerini size kar§l harekete gegiririm. Bunun uzerine Ku
rey:flile_r ona dediler ki: Biraz dur bakallm, ya Huleys. Kendi kendimi
ze ne yapmamtz. .gerektigini kararla§tlrallm. 

Ziihri der ki: Soma Hz. Peygamberin yamna Sakif kabilesinden 
Urve ibn Mes'ud'u. gonderdiler. Donii§iinde Urve dedi ki: Ey Kurey§ 
toplulugu, Muhammed'in durumunu ogrenmek uzere gonderdigimiz 
kimselerin neler soylediklerini gordum ben. Biliyorsunuz ki siz benim 
babam, ben de sizin gocuklanmz yerindeyiJ:U. (Qiinku o, anne tarafm
dan Abd ~ems ogullan siilalesine mensub idi) Sizin ba§miza gelenleri 
duydum. Kendi kavmimden ona uyanlan alarak yammza size yard1m 
etmek igin geldim. Bunun iizerine Kurey§'liler dediler ki: Dogru soy
lersin. Sen bizim katlm1zda ithama ugraml§ biri degilsin. Urve gelerek 
Hz. Peygamberin yanma g1ktL Ontinde oturdu ve dedi ki : Ey Muham
med, buttin segkin ki§ileri toplay1p kavmini ezmek igin mi getirdin? 
Kurey§'liler buyuk kuguk hepsini toplayarak kaplan derileri giymi§ler, 
Allah'a and ic;erek seni oraya kat'iyetle sokmayacaklarma dair soz ver-
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m.i~ler . Andolsun Allah'a ki yann onlar senin kar~mda belirirler sam
,;'Orum. Hz. Ebubekir Peygamberin arkasmda oturuyordu. Ona k1zd1 ve 
buyurdu ki: Onlar m1 91kacaklar kar§Imiza? Bunun iizerine adam de
di ki: Bu da kimdir ya Muhammed? Hz. Peygamber: 0 ibn Ebu Kuha-
e'dir, buyurdu. Adam dedi ki : And i9erim Allah'a ki s~nin huzurunda 

bulunmasayd1m ve senin bana ge9mi§teki iyiligin olmasayd1, onun ce
zasmi verirdim. Sonra Peygamberin sakallm siVazlayarak konu§maya 
oa~lad1. Mugire ibn ~u'be de Rasulullah'm arkasmda eli k1ll9ta haz1r 
bekliyordu. Adam elini Hz. Peygamber'in sakabna uzatmca k1zarak di
yordu ki: Elini Rasulullah'm yiiziinden 9ek, killcim ba§ma inmezden 
evvel. Adam bunun iizerine : Vay sana ne oluyor ki kiziyor, kopiiriiyor
sun? diye sorunca Hz. Peygamber tebessiim etti. Urve dedi ki: Bu da 
kimdir ya Muhammed? Hz. Peygamber de : Karde~inin oglu Mugire ibn 
~u'be, diye l{ar§Illk verdi. Adam bunun Uzerin~: Vay soysuz daha sen 
yiiziinii dun y1kadm. ~imdi bana kar§I m1 geliyorsun? dedi. 

ibn Hi§am der ki: Bununla Urve §Unu demek istemi§ti : Mugire 
miisliiman olmazdan evvel Sakif kabilesine bagll Malik ogullarmdan on 
ii9 ki§iyi oldiirmii~tii . Sakif kabilesinin iki kolu birbirine girmi§, Malik 
ogullan oldiiriilenlerin taraf1m tutmu§, digerleri ise Mugirelerin tarafl
m. Ama Urve oldiiriilenler tarafma on ii9 ki§inin diyetini odeyince me
sele hallolmu§tu. 

ibn ishak der ki : Ziihri'nin soyledigine gore Hz. Peygamber onunla 
da ashab1yla konu§tugu gibi konu~tu: Sava§mak maksad1yla gelmedi
gini belirtti. Adam Hz. Peygamberin yamndan aynllrken ashabmm ana 
kar§I davram§lanm gordii. Abdest allrken abdestine yard1m ettiklerini 
ve ba§mdan bir sag teli dii§se bile onu yerden kald1rd1klanm goriince, 
Kurey§'lilere donerek dedi ki : Ey Kurey§, ben Kisra'mn saraylanm Kay
ser'in miilklerini, Neca§i'nin konaklanm gordiim. Ama Muhammed ve 
arkada§lan gibi hig bir kavmin hiikiimdarim gormedim. Siz kendi go
rii§iiniize bakm1z. 

ibn ishak der ki : Baz1 ilim erbab1 bana naklettiler ki : Hz. Peygam
ber Huzaa kabilesinden Hera§ ibn Umeyye'yi 9ag1rarak Mekke'deki Ku
rey§'lilerin yanma gonderdi. Adma tilki denilen bir deveye bindirdi. Hz. 
Peygamberin maksadml Mekke ululanna anlatmasm1 belirtti. Onlar 
peygamberin devesini kestikleri gibi adam1 da oldiirmek istediler. Ci
var kabileler bunu engellediler. Rasulullah (s.a.) gelinceye kadar onu 
saklad1lar. ibn ishak der ki : Bana hatlrlayamad1g1m baz1 ki~iler ibn 
Abbas'm ikrime'den ~unu naklettigini anlattllar: Kurey§'liler kirk ve
ya elli ki§ilik bir grubu gondererek Hz. Peygamberin ordusunu ara§tlr
malanm ve adamlanndan birisini yakalamalanm emrettiler. Miislii
manlar onlan yakalayarak Peygamberin yamna getirdiler. Hz. Pey
gamber onlan bag1§lad1 ve b1raktl . Miisliiman askerlerine ok ve ta§ at
ffil§lardi . 
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Bilahare Hattab oglu 6mer'i gag1rarak Mekke'ye yollamak ve Ku
rey§ lilularma Peygamberin geli§ maksad1m anlatmak istedi. Hz. Orner 
dedi ki: Ey Allah'm Rasulti, Kurey§'lilerin bana bir §ey yapmasmdan 
korkanm. Qtinkti Mekke'd~ Adiyy ibn Ka!b ogullarmdan beni koruya
cak kimse yok. Kurey§'liler benim kendilerine ne kadar ag1r davrand1-
g1m1 ve ne kadar dti§man oldugumu biliyorlar. Ancak ben onlarm katm
da daha degerli birisini sana bildireyim. Bu, Affan oglu Osman'd1r. Hz. 
Peygamber bunun tizerine Osman ibn Affan'1 gag1rarak, Ebu Stifyan 
ve diger Kurey§ ululanna yolladL Harb etmek igin gelmedigini, sadece 
Ka'be'yi ziyaret ve sayg1 igin geldigini onlara duyurmasm1 bildirdi. 

ibn ishak der ki: Hz. Osman Mekke'ye . vard1gmda daha Mekke'ye 
ya girmi§ ya girmemi§ti ki Said ibn As'm oglu Eban'la kar§Ila§tl. Eban, 
Hz. Osman'1 beraberinde gottirerek Peygamber'in tebligatlm Ebu Stif
yan'a ve Kurey§ ulularma bildirmesini saglad1. Onlar Hz. Osman'a de
diler ki: Sen Ka'be'yi tavaf etmek istiyorsan et. Hz. Osman: Hay1r, Hz. 
Peygamber tavar edinceye kadar ben oyle bir §ey yapmam, diye kaq1hk 
verdi. Kurey§'liler Hz. Osman'1 b1rakmad1lar. Bu durum Rasulullah'a 
Hz. Osman'm oldtirtildtigti §eklinde ula§tL 

ibn ishak der ki : Bana Ebu Bekir oglu Abdullah'm anlattlgma go
re Hz. Peygamber, Hz. Osman'm oldtirtildtigtinti duyunca buyurdu ki: 
Onlardan octimtizti almcaya kadar vazgegmeyin. Hz. Peygamber orada 
bulunanlan biat'a gag1rd1. i§te Biat el-R1dvfm haodisesi bu agacm al
tmda vuku' bulmu§tu. Herkes Hz. Peygambere oltim iizerine degil sa
va§tan kagmayacagimiza dair biat ettik. Beraberinde bulunan herkes 
Hz. Peygambere biat etti. Sadece Seleme ogullarmm karde§lerinden olan 
Ced ibn Kays biat etmemi§ti. Cabir ibn Abdullah der ki: Allah'a yemin 
ederim ki o devesinin altma sinmi§ sanki ona yapl§ffil§ gibi goztikmez 
olmu§t.u. Boylece bia t edenlerden-gizlenmek istiyordu. Bilahare Hz, Pey
gambere oldiirtilmesi haberinin yanh§ oldugu duyuruldu. 

ibn Hi§arn der ki : Giivendigim baz1 kimseler Ebu Mtileyke Abdul
lah ibn 6mer'den §Unu naklettigini bana anlatt1lar. Ki, Hz. Peygam
bere bir elini digerine vurarak Hz. Osman hakkmda biat etmi§tir. 

ibn ishak der ki : Ziihri'nin anlattlgma gore bilahare Kurey:fliler 
Amr bin Liiey ogullarmm karde§i Stiheyl ibn Amr'1 Hz. Peygambere 
gondererek dediler ki : Muhammed'in yamna var. Onunla sulh yap. 
Ancak bu y1l Ka'be'yi ziy9xet etmeyecegine d9Jr kesin soz versin. Al
lah'a .yemin ederiz ki bu y1l kat'iyyen onu Kabe'ye sokmay1z. Stiheyl 
ibn Amr Hz. Peygamberin yamna dogru geldi. Onun geli§ini goren 
Peygamber buyurdu ki : Bu adam1 gonderdiklerine gore Kurey§'liler 
sulh istiyorlar. Stiheyl ibn Amr Rasulullah'm yanma vannca konu§tu . 
Uzun uzad1ya anlattL Sonra ikisi arasmda sulh vaki' oldu. Mesele bitip 
de yazi§maya gelince Hz. Orner ko§arak Ebubekir'in yanma vard1 ve de-
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di ki: Ey Ebubekir, o Allah'm elr;isi degil mi? Hz. Ebubekir: Evet, de
di. Biz de miisltimanlar degil miyiz? Hz. Ebubekir yine: Evet dedi. On
lar mii§~ikler degiller mi? Hz. Ebubekir : Evet, deyince Hz. Orner dedi 
ki: Niye dinimiz ugruna fedakarllklarda bulunuyoruz? Ebubekir bunun 
iizerine dedi ki: Ey Orner, var yanma §iiphesiz ben §ehadet ederim ki 
o Allah'm rasuliidiir. Hz. Orner de: Ben de §ehadet ederim ki o, Allah'
m rasuliidiir, diye sozle§tiler. Sonra Hz. Peygamberin yanma gelerek 
dediler ki: Ey Allah'm ;Rasulii, sen Allah'm elr;isi degil misin? Hz. Pey
gamber: Evet, deyince, onlar yine sordular: Biz de miisliimanlar degil
miyiz? Hz.Peygamber: Evet, diye kar§lllk verdi. Onlar mii§rikler degil
ler mi? yine; evet, deyince oyleyse: Dinimiz ugruna neden fedakarhk
ta bulunuyoruz? dediler. Hz. Peygamber buyurdu ki: Ben, Allah'm ku
lu ve peygamberiyim. O'nun emrine muhalefet etmem: Ve eksik hit; bir 
§ey yapmam. Hz. Orner: 0 giin yaptlglmdan otiirii soyledigim sozlerd.en 
korkarak azad ettigim koleler, klldlglm nal]lazlara, tuttugum orur;lara 
ve verdigim sadakalara hala devam ederim. Ben o giin yapt1g1mm iyi 
olmasm1 iimid ederek yapml§tlm, dedigini Ziihri nakleder. 

ibn ishak'm anlattlgma gore bilahare Hz. Peygamber, Ebu Talib 
oglu Ali'yi r;ag1rd1 ve buyurdu ki : Bismillahirrahmanirrahim. Bunun 
iizerine Siiheyl dedi ki : Ben onu kabul etmiyorum. Sadece; Senin adm
la Allah'1m diye yazanm. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Senin admla 
Allah'1m, diye yaz. Ve boylece yazd1. Sonra buyurdu: Yaz ki; bu, Allah 
elr;isi Muhammed'in Amr eglu Siiheyl ile yaptlg1 ban§ muahedesidir. 
ibn ishak der ki: Bu s1rada Siiheyl; ben senin Allah elr;isi oldugunu ka
bul etsem zaten seninle sava§mam. Binaenaleyh oyle degil; babamn ve 
senin adm1 yazanm. 0 zaman Hz. Peygamber buyurdu ki: .Bu Abdul
lah oglu Muhammed'in Amr oglu Siiheyl ile yaptlg1 ban§ muahedesi
dir, diye yaz. On y1l boyunca kimseyle sava§mayacaklarma, herkesin 
birbirinden emin olacagma ve birbirlerine kar§l k1ht; r;ekmeyeceklerine 
dair anla§ml§lardlr. Buna gore Muhammed'e iltica eden Kurey§'liler
den birisi velisinin izni olmakSlZlll gitmi§Se, 0 geri ailesine teslim edi
lir. Kurey§:lilere Muhammed ile beraber olanlardan birisi gelecek olur
sa, o geri verilmez. Ara1mzda bir sald1rmazllk andla§masl vard1r. Hiya
net ve h1rs1zhk yoktur. Kim Muhammed'in ahdine ve akdine girmek 
isterse ona girer. Kim de Kurey§'lilerle mua.hede ve anla§ma yaparsa, 
o da onlarm safma girer. - Bu s1rada Huzaa kabilesi ayaga kalkarak, 
biz Muhammed ile muahede it;indeyiz, dediler. 0 s1rada Bekr ogullan 
da kalkarak dediler ki : Biz de Kurey§'lilerle muahede ir;indeyiz- Aynca 
siz bu ytl doniip gidecek ve Mekke'den t;lkacak sen de ashabmla bir
likte oraya gireceksin. Ur; giin orada kalacaksm. Siivarller beraberinde 
bulunacak. Onlardan ayn olarak Ka'be'ye silah sokamayacaksm. 

Hz. Peygamber Siiheyl ibn Amr ile birlikte bu muahede yaz1s1m 
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yazarken, Amr oglu Suheyl'in oglu Ebu Cendel gelerek elini k1llcma 
uzatmu~t1. Hz. Peygamber ve ashab1 gordugu ru'yaya binaen fethin mu
hakkak olacagmdan ·§Uphe duymuyorlardl. Sulhtan ve peygamberin ge
ri donecegine dair yapt1g1 anla§madan ve diger anla§ma maddelerinden 
OtUrU muslUmanlara bir Slkmtl gelmi§, kendilerinden gec;ecek derecede 
uzUlmli§lerdi. Suheyl ibn Amr Ebu Cendel'in geldigini, yuzunun yara 
bere igerisinde bulundugunu gorunce dedi ki: Ya Muhammed, bu adam 
gelmezden evvel aram1zda sozle§me tamamlanmi§tlr. Hz. Peygamber 
buyurdu ki: Evet. Bunun uzerine Suheyl, Ebu Cendel'i c;ekerek Kurey§'
lilerin yanma goturmek igin gaballyordu. 0 ise bag1rarak diyordu ki: 
Ey muslUmanlar, beni mli§riklere geri mi veriyorsunuz? Beni dinimden 
dondtirmelerine mtisa,ade mi ediyorsunuz? Bu durum mtislumanlarm 
heyecamm daha da art1rd1. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Ey Ebu. Cen
del, sabret ve bekle. Muhakkak ki Allah, sana ve seninle beraber olan 
gtigstizlere bir kurtulu§ ve <_;:Ikl§ imkam saglayacaktlr. Biz Kurey§'liler
le musalaha yaptlk. Biz onlara onlar da bize Allah adma soz verdik. 
Binaenaleyh biz ahdimizi bozmay1z. ibn isha,k diyor ki: Hz. Orner he
men yerinden s1grayarak Ebu Cendel ile birlikte ytirtime~·;:; ;_,~§lad1 ve 
dedi ki: Sabret ya Ebu Cendel. Onlar mti§riktirler ve onlardan birisinin 
kam kopek kam gibidir. K1hcm1 onun tarafma dogru uzatarak Hz. Orner 
buyurdu ki: istedim ki klliCllll ahp babaSllll oldtirsun. 

Muahede metni yaz1lmca mlisltimanlardan ve mti§riklerden baz1 
ki§iler de bu sulhnameye §~\hid olarak kaydedildiler. Bunlar: Hz. Ebu
bekir, Orner, Abdurrahman ibn Avf, Abdullah ibn Stiheyl, Sa'd ibn 
Ebu Vakkas, Mahmud ibn Mesleme, Mukriz ibn Hafs (o gun hentiz mli§
rik .idi) Ali ibn Ebu Talib, bunlar arasmdayd1. Muil.hedeyi Hz. Ali yaz
ffil§tl. 

Ztihri der ki: Sulh muahedesi yaz1hp bitince, Rasulullah (s.a.) as
habma buyurdu ki: Kalkm, kurbammz1 kesin ve t1ra§ olun. Allah'a an
dolsun ki hi<; kimse kalkmadl. Peygamber tig kere tekrf.Jx etti. Kimsenin 
kalkmad1gm1 gortince, Hz. Peygamber Ummti Seleme (r.a.)nin yanma 
giderek onlarm yaptlklanru kendisine nakletti. Ummti Seleme (r.a.) de~ 
di ki: Ey Allah'm peygamberi, istiyor musun boyle yap1lmasm1? Sen <_;:Ik 
hi<; kimseyle konu§madan deveni kes. Berberini gag1r seni tlra§ etsin. 
Bunun tizerine Hz. Peygamber 1t;Iktl ve kimseyre konu§madan devesini. 
kesti, berberini c;ag1rd1 ve tlra§ oldu. Bunu goren ash§,b da kalkarak 
kurbanlanm kesip hra§ oldular. Birbirlerine tiztinttiden oldtiklerini soy
lediler. 

ibn ishak der ki: Bana Abdullah, Mticahid'den nakletti, o da ibn 
Abbas'tan nakletmi§ ve demi§ ki: Hudeybiye gtinti baz1 ki§iler tlra§ ol-_. 
dular. Baz1 ki§iler ise sac;lanm k1saltt1lar. Bunun tizerine Hz. Peygamber 
tlra§ olanlara Allah'm rahmeti tizerlerine olsun, buyurdu. Saglanm k1-
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saltanlara ne olacak? -dediklerinde o, yine tlra§ olanlara; Allah'm rah
meti iizerlerine olsun, buyurdu. Tekrar; k1saltanlar ne olacak? diye 
sorduklarmda o; k1sa kesenlere de, diye kar§lllk verdi. 0 zaman saha
beler: Ey Allah'm Rasulii, tlra§ olanlara ac;1kc;a merhamet etsin, bu
yurdun da sakallm k1sa kesenlere neden merhamet etsin demedin? de
diklerinde, Hz. Peygamber buyurdu ki: · yiinkii onlar §i.iphe etmemi§ler
dir. 

Ziihri der ki: Sonra Hz. Peygamber kafileyle birlikte dondii. Mek
ke ile Medine arasmda bir yere gelindiginde Fetih suresi nazil oldu. 

imam Ahmed, ansardan Mecma' ibn Harise'den rivayet eder ki, bu 
zat Kur'an okuyan Kurra'dan birisiydi. 0 der ki: Biz Hudeybiye'de ha
Zlr bulunduk. Donii§te bir de bakt1k ki; insanlar develeriyle gec;ip du
ruyorlar. Birbirlerine sorarak; nedir bu durum? diye konu§tugumuzda 
dediler ki: Rasulullah (s.a.) a vahiy geldi. Herkesle birlikte c;ekine c;e
kine biz de vard*. Bir de bakt1k ki Hz. Peygamber Kiirfl~ ' el-Gamim 
denilen yerde bineginin iizerinde bulunuyor. Hep etrafma topland1k. i§
te o zaman: «Biz sana dogrusu apac;1k bir fetih ihs8.n ettik.n ayetini 
okuduk. Ashab'tan bir ki§i dedi ki: Ya Rasulullah, bu fetih midir ger
c;ekten? Hz. Peygamber buyurdu ki: Muhammed'in nefsi' kudret elinde 
olan Allah'a yemin ederim ki bu gen;ekten fetihtir. 

imam Ahmed de bir isnadla Orner ibn Hattab'tan riv:-1yet eder ve 
der ki: Biz bir seferde Hz. Peygamber ile beraberdik. Uc; kere ona sor
dum cevab vermedi. (isnadl yapan zat diyor ki: Ben Hz. Omer'e pey
gambere tic; kere tekrar eder.ek 1srarda bulunmussun ya Orner, diye soy
ledigimde Hz. Orner buyurdu ki: Bunun iizerine ben binegime atlayara~ 
yiiriidiim ve hakk1mda bir ayet nazil olmasmdan korktum.) Biraz son
ra birisinin Orner diye seslendigini i§ittim. Dondiigiimde hakk1mda bir 
§ey inmi§ olmasmdan §iiphe ediyordum. 0 zaman Hz. Peygamber bu
yurdu ki: Biraz once bana bir sure nazil oldu ki, diinyadan ve diinya
dakilerden daha iyi: «Biz sana dogrusu apac;1k bir fetih ihsan ettik.n Bu 
hadisi Buhari, Tirmizi ve Nesei, imam Malik tarik1yla rivayet ederler. 

i§te bu surenin indigi hava ve i§te Rasulullah (s,.a.)m ruhen Rab
bmm ilhamlanna giivenerek bu ulvi, b1f dogru ilhi:tmm gosterdigi yol
lardan ba§ka biitiin yollardan uzakla§ad, her ad1mmda bu i§aretten il
hamml alan, her hareketinde kendisini bu ilhi'tma gore ayarlayan, is
ter mii.§riklerden gelsin, ister heniiz yeni miisliiman olmu§ ve ruhlarm
da islam'm giiveni yer etmemi§ olan ashabmdan gelsin, hie; bir engel
den c;ekinmeyen, mii§riklerin hiicumundan ve cahiliyet hamiyyetinden 
korkmayan giivenin belirdigi umumi hava ... Bila.hare Allah Teala on
lann kalblerine siikunet vermi§, onlan da islam'1 kabul etmenin sa
mimi derinligi ve halisane ne§vesi ic;erisinde ba§mdan beri aym halde 
bulunan karde§lerinin durumuna getirmi§tir. Ruhunda bir saniye bile 
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Rasulullah'm dogrudan dogruya ruhuna baglanan i<; alakay1 ve rabita
Yl yitirmeyen ve her zaman ona guvenen, samimiyetle baglanan Slddlk
lar s1dd1ki Hz. Ebubekir'in durumuna gelmeye ba§lami§lardL 

Bunun igin zaten Sure-i Celile'nin giri§ k1sm1 Rasulullah (s.a.) a 
miijde ile ba§hyor. Bu miijde kar§lSmda o yiice peygamberin gonlii de
rinden derine sevinc;le doluyor. 

«Biz sana dogrusu apac;1k bir fetih ihs i.'m ettik. Boylece Allah senin 
gec;mi§ ve gelecek gunahm1 bagi§lar. Sana olan nimetini tamamlar ve 
seni dogru yola eri§tirir. ll 

Ve sana §erefli bir zaferle yard1m eder. 
Aynca surenin giri§ k1smmda yine Allah'm huzur lutfetmesindeki 

ihsam daha once onlarm imamm bildigini a<;Iklamasi, sev9~b ve mag
firetle m"Ujdelemesi, gokten Allah'm askerleriyle kendilerine yard1m 
edecegini blldirmesi de yer ahyordu: 

«O'dur mii'minlerin imanlanm kat kat art1rmalan ic;in kalblerine 
giiven indiren. Goklerin· ve yerin ordulan Allah'md1r. Allah Alim ve 
Hakim oland1r.» 

«Ta ki mii'min erkeklerle mu'min kadmlan, ic;inde ebediyyen ka
lacaklan ve altlarmdan 1rmaklar akan cennetlere koysun ve onlarm 
giinahlanm ortsiin. Ve i§te bu, Allah katmda biiyiik bir kurtulu§tur.ll 

«Ve miinaf1k erkeklerle, munaf1k kaduilara, Allah hakkmda su-i 
zanda bulunan mii§rik erkeklerle mii§rik kadmlara azab etsin diye. Ko
tiiliik onlarm ba§larma donsiin. Allah onlara gazab etrhi§, lanetlemi§ ve 
cehennemi kendileri ic;in hazirlami§tir. Ne kotii donii§tiir bU.>> 

· Boylece erkek ve kadm miinafiklarla erkek ve kadm mii§riklere ha
Zirladigi azab ve gazabm1 da dile getirmi§ oluyor. 

Sonra Rasulullah'a biat etmeye c;agmyor ve ona biat'm Allah'a biat. 
olacagm1 beyan ediyor. Boylece mii'min goniilleri bu yolla dogrudan 
dogruya Rablarma baghyor. 

«Muhakkak ki Biz seni §ahid, miijdeleyici ve uyanc1 olarak gonder
dik.» 

«Ki, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, O'na sayg1 gosteresi
niz ve yard1m edesiniz. Sabah ak§am O'nu tesbih edesinfz.>> 

«Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. 
Allah'm eli onlann ellerinin ustiindedir. Onun ic;in kim bu ahdi c;ozerse, 
ancak kendi aleyhine c;ozmii§ olur. Kim de Allah'a verdigi ahde vefa 
gi::isterirse, Allah biiyiik bir ecir verecektir. n 

Si::izkonusu peygambere biat etmek veya etmemek hususuna gelmi§
ken ve mii'minlerin durumu Hudeybiye'deki tutumlan ile alakah a<;Ik
lamalar tahlamlanmaml§ken ayet-i kerime peygamberle birlikte sava§a 
<;Ikmayan bedevilere yoneliyor. Onlann ma'zeretlerini a<;Ikhyor, zihin
lerinden gec;en Allah'a kar§I besledikleri ki::itii zanlarm1 ortaya di::ikii-
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yor. RasUlullah'a ve beraberindekilere koti.i hisler besleyenleri ac;1khyor. 
Rasulullah (s.a.)a da gelecekte onlara kar~1 nas1l bir tutum ta'kip et
mesi gerektigini i:igretiyor. Bi.iti.in bunlar mi.isli.imanlarm gi.ic;li.ili.igi.ine, 
di:ineklerin zaafma i§9.ret eden bu i.islub ic;erisinde anlatlhyor. Aynca 
yakmda ganimetlerin ve fetihlerin gelecegini ve o zaman bu sava§a 
katllmayan doneklerin fetihler ve ganimetler kar§lsmda ag1zlanndan 
salyalar akacagma i§aret ediyor: 

«Bedevilerden geri kalml§ olanlar sana diyeceklerdir kf: Mallanm1z 
ve ailelerimiz bizi ahkoydu. Allah'tan bizim bagl§lanmamlZl dile. Kalb
lerinde olmayam dilleriyle soylerler. De ki: Allah size bir zarar gelme
sini dilerse veya bir ra:Jta elde etmenizi isterse, O'na kar§l kimin bir 
§eye gi.ici.i yetebilir? Hay1r, Allah yaptlklanmzdan haberdard1r.>> 

<<Aslmda siz, peygamberin ve mi.i'minlerin ailelerine bir daha don
meyeceklerini sanml§tlmz. Bu sizin kalblerinize gi.izel gori.indi.i de ki:iti.i 
zanda bulundunuz. Ve helake mahkum bir kavim oldunuz.)) 

<<Kim Allah'a ve Rasuli.ine iman etmezse muhakkak ki Biz kafirler 
ic;in c;1lgm bir ate§ haz1rlam1§lZd1r.» 

<<Gi:iklerin ve yerin mi.ilkii Allah'md1r. Diledigini bagl§lar, diledi
gini -azablandmr. Ve Allah GafU.r ve Rahim oland1r.>> 

«Siz ganimetleri almak ic;in gittiginizde geri kalanlar diyeceklerdir 
ki: · B1rakm, biz de arkamza di.i§elim. Onlar, Allah'm kelamm1 degi§
tirmek isterler. De ki: Bize uymayacaks1mz. Allah daha once buyurmu§
tur. Size : Hay1r, bizi c;ekemiyorsunuz, diyeceklerdir. Bilakis onlar ancak 
pek az anlayan kimselerdir.» 

«Bedevilerden geri kalml§ olanlara de ki: Gi.ic;li.i kuvvetli bir kavme 
kar§l sava§maya c;agmlacaksm1z. Onlar mi.isli.iman olana kadar sava§a
caksmlz. ~ayet itaat ederseniz, Allah size gi.izel bir ecir verir. Ama daha 
once di:indi.igiini.iz gibi yine donecek olursamz sizi elim bir azaba ugra
tlr.n 

Yeri gelmi§ken sava§a katllmaml§ olan i:izi.ir sahiplerinin durumu
nu da ac;1khyor. Acizlikleri ve ozi.irleri yiizi.inden sava§tan affedilenleri 
de beyan ediyor: 

«Gi:izi.i ki:ir olana· vebal yok. Topala da vebal yok. Hastaya da ve
bal yok. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, onu altlarmdan lr
maklar ak.an cennetlere sokar. Kim de geri kahrsa, onu elim bir azab 
ile azablandmr.n 

Bu k1sa temaslardan sonra surenin akl§l mii'miillerden si:iz etmeye 
ba§hyor. Onlarm tutumlanndan, zihinlerinden gec;en duygulardan bah
sediyor ki; bi.iti.in bu bahsedi§ler merr;mlniyet dolu, aydmhk dolu, ik
ram dolu ve ferahhk dolu, hepsi de bu gi.ic;li.i rtlhlara kendilerini Allah 
yoluna adayan fedakar insanlara mi.ijdelerle dolu. Bu ifadelerde, insan
hgm bu sec;kin zi.imresi hakkmda celal sahibi Allah'm tecellileri gaze 
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c;arp1yor. Ho§nlidlugu, miijdesi, nimeti ve seb§tl ile tecellisi beliriyor. 
Teker tek~r ve §ah1s §ah1s kendilerinden mii'min oldugunu ve «Agacm 
altmdan peygambere biat ederken bizzat kendi Zat-1 Bari'sinin de ora-

. da haz1r bulundugunu ve onlarm ruhlannda yer eden duygulara mut
tali' bulundugunu belirtiyor. Onlarm kendisinin lutfundan, kendisinin 
de onlardan memnun oldugunu ve ilerid~ mutlak zaferler, ganimetler 
ve fetihler miiyesser kllacagm1 beyan ediyor. Ve biitiin bunlan da bir 
varhk kanununa baghyor. Bu kanuna biitiin kainat ve varhklar §ahid 
bulunuyorlar. Ve bu e§siz hadiseyi kainattaki biitiin bu giic;ler tescil 
ediyorlar: 

((Andolsun ki, sana o agacm altmda biat ederken Allah mii'min
lerden ho§nud olmu§tur. Kalblerinde ola,ru bilmi§ de onlara giiven in
dirmi§, onlan pek yakm bir fetihle miikafa.tlandirmi§tlr .» 

«Ve alacaklan bol gfmimetlerle . Allah, Aziz ve Hakim oland1r.» 
((Allah size ele gec;ireceginiz bol ganimetler vaadetmi§tir. Bunu size 

hemen vermi§ ve insanlarm ellerini sizden c;ekmi§tir ki mii'minlere bir 
ayet olsun ve sizi dogru yola <;lkarsm.» 

«Bundan ba§ka sizin giiciiniiziin yetmedigi ama Allah'm sizin ic;in 
saklad1g1 ganimetler de vard1r. Ve Allah her §eye kadir oland1r .>> 

«0, kiifredenler sizinle sava§salardl, mutlak arkalanm donerlerdi. 
Sonra bir dost ve yard1mc1 da bulamazlardL» 

rrOnceden beri cari alan Allah'm kanunudur bu. Ve sen Allah'm 
kanununda asia bir degi§iklik bulamazsm.n 

Bu arada onlara metfmet vererek kendilerine i§kence yapmak is
teyen dii§man gruplanrn yakalayacagm1, mii'minleri Mescid-i Haram'
dan kovan, kurbanlannm mahalline ula§masma engel olan dii§manla
nm ezecegini belirtiyor. Kendilerine lutufkarane davranarak bu y1l Mes
cid-i Haram'dan men'olunu§lanndaki hikmeti ac;1khyor. Bildigi bir mak
sada mebni olarak kalblerine siikunet verdigini belirtiyor. Onun bildigi 
bu emir kendilerinin gordiiklerind~n c;ok farkhdlr ki bu emir Mekke'nin 
fethi ile birlikte din-i Miibin-i islam'm Allah'm emri ve tedbiriyle biitiin 
dinlere ha~kim olu§udur: 

«O'dur sizi onlara muzaffer k1ld1ktan sonra Mekke'nin karnmda 
onlarm ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan c;eken Allah yaptlklan
mzl gorendir.» 

«Onlar kiifredenlerdir. Sizi Mescid-i Haram'1 ziyaretten ve ahkonul
mu§ hediyelerin mahalline ula§masmdan men'edenlerdir. Eg~r orada 
heniiz bilmediginiz mii'min erkeklerle mii'min kadmlan bilmeyerek ez
mek suretiyle iiziintiiye kap1lmamz ihtimali olmasayd1, Allah sava§I on
lemezdi. Dilediklerine rahmet etmek ic;in Allah boyle yapml§tlr. Eger 
onlar birbirinden aynlml§ olsalard1, o kiifredenleri ellm bir azaba ug
ratlrdlk.n 
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«0, klifredenler kalblerine taassubu, cahiliyet taassubunu ate§len
dirdiklerinde Allah Peygamberine .ve mli'minlerin lizerine slikunet ve 
itmi'nan indirdi. Ve onlan takva sozli lizerinde durdurdu. qnlar buna 
lay1k ve ehil kimselerdi. Allah her §eyi biiendir.» 

«Andolsun ki Allah, Rasullinlin gordligu rli'yanm hak oldugunu 
tasdik etmi§tir. Allah dilerse siz gliven i~inde ba§lanmz1 · tlra§ ·etmi§ 
veya sa~larm1z1 k1saltm1§ olarak korkmadan Mescid-i Har9"m'a girecek.: 
siniz. Allah sizin bilmediginizi bilir. Bundan ba§ka size yakm _zamanda 
bir fetih verecektir.» · · 

<<O'dur blitiin dinlerden listiin k1h:nak lizere peyga:inberini hidayet 
ve hak din ile gonderen. ~ahid olarak Allah yeter.» 

Sure-,iCelile insanlar arasmdan se<;ilmi§ o se~kin kitlenin e§siz hu
susiyetlerini ylice ve nurlu vas1flanm anlatlyor, Tevrat'ta ve incil'de 
onlardan imrenilerek. soz edildigini belirterek son buluyor. Bu arada 
Allah'm magfiret konusundaki. ylice vaadi ve mlikafatl dile getirili
yor: 

«Muhammed Allah'm RasUllidlir. Beraberinde bulunanlar da ka
firlere kar§1 ~etin; kendi aralarmda merhametlidirler. Onlan rliku'a va
nrken, secde ederken gorlirslin. Allah'tan lutuf ve nza isterler. Onlar 
ylizlerindeki secde izinden tammrlar. i§te onlarm Tevrat'taki vas1flan 
budur. incil'de de §oyle vas1flandinlrm§lard1 : Onlar 'filizini yanp ~1-
karm1§, gittik~e onu kuvvetlendirerek kalmla§m1§ govdesi lizerine dikil
mi§ bir ekine benzerler ki bu, ekincilerin de ho§una gider. Allah boylece 
onlan ~ogaltlp kuvvetlendirmekle katirleri ofkelendirir. Allah iman edip 
salih amelde bulunanlara, hem magfiret, hem de bliylik bi~ mlikatat 
v~adetmi§tir. » 

Ve boylece surenin ayetleri apa~1k bir §ekilde gozler online serilmi§ 
oluyor. insan onun indigi hava i~erisinde ya§Iyor. Kur'an'a has lislub · 
ozelligi i~inde en gli~lli tasvirlerle tasavvur etmeye ~ah§Iyor. Kur'an-1 
Kerim, hadiselerin s1ra ve ard arda geli§inde bir fas1la b1rakmad1g1 gibi 
vakmlan, yonetici_.ve terbiye edici i§aretler halinde gozler online seri
yor: Mlinferid hadiseyi alem§limul kaidelere baghyor. Ozel durumlan 
kainattaki umum,i prensiblere hamlediyor. Ruhlara ve kalblere o fev
kalade ve e§siz metoduyla hitab ediyor. 

Bu surenin aki§mdan vff havasmdan aynca Mushaf'taki tertibine 
gore daha once inmi§ bulunan Muhammed suresinin iUtde ve ima1an 
arasmdaki ·mukayeseden; li~ y1l boyunca islam cemaatmm tutum ve 
davram§mda ne bliylik, ne derin degi§iklikler oldugu ortaya ~1k1y.or. 
Bizim tercih ettigimiz gorli§e gore, bu iki sure arasmda nlizul zamam 
bak1mmdan li~ Yilhk fark vard1r .. Ve bu ka.r§1la§tlrmada Kur'an-1 Ke
rim'in ve ylice peygamberin Kur'an'm golgesinde mutlu bir geli§meye · 
ve terbiyeye tabi tuttugu, Kur'an'm ve peygamberin buyruklanmn on-

Tefsit, C: XIII; F . 460 
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larda ne biiyiik te'sirler yapbgt meydana <;lkmt§ oluyor. Ki bu, uzun 
be§eriyet tarihinde e§ine rastlanmamt§ fevkaH\,de bir haldir. 

Fetih s1Jresinin havasmdan ve i§aretlerinden anla§thyor ki biz ima.
ni seviyesi miitecanis, dinin emirlerine kar§t ruhlan itmi'nana kavu§
mu§, i'tikadi konulardaki idrak kabiliyeti olgunla§ml§, mali ve ruhi 
miikellefiyetler omuzlamak igin §iddetli vuru§lara ihtiyag hissetmeyen 
sadece hamiyyeti kam<;llanmast gereken, bir slire k1zgmllktan sonra 
siikunet bulup kendisini teslim i<;in hiddetinin inmesini bekleyen ve 
boylece yiice kumanda mevkiinin davetine ve hikmetine uygun olarak 
hazlrlanmak ihtiyacmda bulunan bir cemaatla kar§l kar§lya bulunu
yoruz. 

islam cemaatmm h~qa: «Sakm gev§eyip sulha davet etmeyin siz 
iistiin iken. Allah s.izinle beraberdir. Ve sizin yapbklarm1z1 bo§a <;lkar
maz.» gibi kavl-i celile ile: «i§te siz onlarsmtz ki Allah yolunda infak igin 
gagmld1gm1zda, iginizden· bir ktsmtmz cimri davramr. Kim cimrilik ya
parsa §iiphesiz kendi nefsine yapmaktad1r. Allah zengindir. Siz~er ise 
fakirlersiniz. ~a yet donerseniz yerinize sizden ba§ka bir ka vmi getirir 
de nihayet onlar sizin gibi olmazlar.» misali kavl-i celileyle kar§lla§mt
yorlar. 

Aynca cihad i<;in kuvvetli tahriklere ihtiyag hissetmiyorlar. Allah'm · 
~ehidlere haz1rlad1g1 lutuflarmdan soz edilmesini, sava§m me§akkat ve 
zorluklanyla imtihana tabi tutulduklarmdaki hikmetin ag1klanmasm1 
beklemiyorlar. Halbuki Muhammed suresind~ anlablan durum bu gibi 
halleri gerektiriyordu. Ve orada Allah §6yle buyuruyordu: «Bu boyle~ 
dir. ~ayet Allah dilerse olardan sizi iistiin getirir. Fakat sizi birbirinizle 
tecriibe etmek istiyor. ~llah yolunda: .Oldiiriilenlerin yaptlklan bo§a <;lk
maz. Allah onlan hidayete erdirir ve· durumlanm diizeltir. Kendilerine 
tamtbg1 cennetine sokar.» Burada sozkonusu edilen husus, Allah'm 
mii'min kalblere indirmi§ oldugu slikunettir. Yani heyecanlanm din
dirmek, k1zgmllklanm yab§brmak, Allah elgisinin yumu§ak davramp 
sulh yapmasmdaki hikmeti ve Allah'm hiikmii kar§lSmda . kalblerini it
mi'nana sevketmektir. Allah'm o agacm altmda bi'at edenlerden ho§
nud oldugunu belirtmektir. Vak1a bu parlak tasvirler surenin sonunda 
Hz. Peygamber ve beraberindekilerden soz etmektedir. 

«Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. 
Allah'm eli onlann ellerinin iistiindedir. Onun igin kim bu ahdi gozerse, 
ancak kendi aleyhine gozmii§ olur. Kim de Allah'a verdigi ahde vefa 
gosterirse, Allah ona biiyiik bir ecir verecektir .)) 

Kavl-i §erif'inde sozii edilen ahde vefa ve vefas1zhk hususuna ge
lince, bu ayette daha gok biat edenlerin durumu !:>iiyiitiilerek anlatll
maktadlr. Biat bozanlara dair olan i§aret ise geriye donen bedeviler
den soz edilirken mevzuu bahis olmaktad1r. Miinat1k erkeklerle miina-
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f1k kadmlara i§aret de ibret vericidir. Bu grubun durumunun zaafma 
ve Medine'deki islam cemaatmm samimiyetine, olgunluguna ve teca
niisiine delalet eder. Her halukarda Muhammed suresinde oldugu gibi 
-uzun uzad1ya burada yer i§gal etmemekle beraber- onlara i§aret 
edilmesi ibret verici bir husustur. 0 surede miinM1klardan ve onlarm 
miittefiki olan .Yahudilerden uzun uzad1ya soz edilmi§ti. Bu da goste
riyor ki islam cemaatmm tutumunda kendi dahili biinyelerinde mev
cud geli§meye uygun olarak ~evrelerindeki kitleler arasmda da biiyiik 
degi§iklikler olmu§tur. 

Bu surenin umumi havasmdan ve yakla§an fethe i§aret edilmesin
den, geriye kac;anlarm kolayca elde edilen ganimetlere ragbet ederek 
oziirler beyan etmelerinden ve bu dinin diger biitiin dinlere iistiin gele
ceginin ifade edilmesinden anla§Ihyor ki, mii§riklerin giiciine k1yasla ·· 
miisliimanlarm giicii daha fazlad1r. Bu da bir onceki sure ile bu surenin 
ini§i s1rasmda miisliimanlarm kuvvetinde biiyiik bir degi§iklik oldugunu 
ifade etmektedir. 

Dogrusu ruhlarda, islam cemaatmm durumunda ve c;evredeki §art
larda c;ok ac;1k degi§iklikler meydana gelmi§ idi ki Kur'an ayetlerindeki 
seyir c;izgisini izleyenler bunu c;ok iyi kavrarlar. Bu degi§ikligin, Kur'an 
diisturunun ve RasUlullah'm terbiyesinin tarihte e§i bulunmayan bu 
mes'ud kitle iizerindeki te'sirine delalet ettigi kadar onemli bir ehemmi
yet ifade eder. Aynca bu degi§imin be§er topluluklan iizerine hakim · 
olan idarecilere de ima ettigi birc;ok gerc;ekler vard1r. insanlardan gor
diikleri eksiklikler, zaaflar, gec;mi§in kalmhlan ve birikintileri, cemiyet 
ve vasatm te'siri, topragm cazibesi, kan ve etin plhhla§masmdan ne§'et 
eden ag1rhklarm dogurdugu eksiklikler kar§Ismda insan kitlelerine li
derlik edenler s1kmtl duymamahd1rlar. Ba§langwta biitiin bunlar c;ok 
koklii ve miiessir iken peygamberin sabn; devamll gayreti sayesinde git
tikc;e geli§erek diizelmektedir. Tecriibe ve imtihanlar bu iyiye dogru 
giden geli§meye yard1mc1 olmaktad1r. Yeter ki onlar bir terbiye. ve yo
netim vas1tas1 olarak ele almsmlar. Boylece yava§ yava§ c;amurun agn
lli?;l azalmakta, kan ve et p1ht1s1 ~alkmakta, cemiyetin te'siri dai?;llmakta, 
gec;mi§in kalmhlan armmakta ve goniiller iistiin c;ok iistiin ufuklara 
dogru akmaktad1r. Nihayet o iistiin ufuklarda, o c;ok uzak ve parlak 
noktalardaki aydmhklar goriilmektedir ... 

Dogrusu peygamberin hayatmda bizim ic;in c;ok giizel ornekler var
dlr. Ve Kur'an'm takib ettigi yol elbette bizim i<;in en dogru yoldur. 
(Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XIII, 411:1-436) 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

.1 - Dogrusu .Biz sana apac;1k bir fetih ihsan ettik. 
2 - Ta ki Allah, senin gec;mi~ ve gelecek gunah1n1 ba

gu~lasin. Sana olan nimetini tamamlas1n ve seni dogru yo
la eri~tirs1n. 

3 - Ve Allah, sana c;ok ~erefli bir muzafferiyetle yar:. 
d1m etsin. 

Feth-i Miibin 

Bu sure, hicretin altmc1 senesi Zilka'de aymda Allah Rasulii (s.a.) 
ntin Hudeybiye'den donii§iinde nazil olmu§tur. Mii§rikler Allah Rasulii 

. (s.a.) nii umre gorevini yerine getirmek iizere Mescid-i Haram'a ula§
m.aktan ahkoymu§lar, umre gorevi ile arasm!l bir engel gibi dikilmi§ler, 
sonra da ban§ yoluna meylederek Hz. Peygamberin o sene donmesini, 
gelecek sene umreye gelmesini istemi§ler, Orner ipn Hatta:b (r.a.)m da 
i<;inde bulundugu Sahabe'den bir grubun ho§lanmamasma ragmen Hz. 
Peygamber onlarm bu isteklerine, oluhllu cevab vermi§ti. Nitekim bu 
konunun etrathca a<;1klamas1 in§aallah bu suredeki yerinde gelecektir. 
Hz. Peygamber Mekke~ye gitrn,ekten men'olunup donmek zorunda kaldi
gi yerde kurbamm kestiginde Allah Teala Rasulullah'm ve mii§riklerin 
durumunun beyan olundugu bu sureyi inzal buyurdu, ihtiva ettigi fay
dalar ve netice itibanyla bu ban§ andla§mas1m bir fetih k1ld1. Nitekirri 
ibn Mes'ud ve ba§kalarmdan rivayete gore o : Siz fethi, Mekke'nin fet
hi . olarak goriiyorsunuz. Biz ise Hudeybiye ban§ a!ldla§masml fetih sa
yiyoruz, demi§tir. A'me§'in Ebu Siifyan'dan, onun da Cabir'den riva
yetirie gore o: Biz fethi, Hudeybiye giinii sayard1k, demi§tir. 

Buhari der ki: Bize Ubeydullah ibn Musa'nm ... Bera'dan rivayetine 
gore o §Oyle demi§tir: Siz fethi Mekke'nin fethi olarak goriirsiiniiz. Evet, 

· ger<;ekten Mekke'nin fethi bir fetih idi. Biz ise fethi Hudeybiye gtinii 
yapllan R1dvan ~i'at1 olarak saYipaktayiz. Biz, Allah Rasulii (s.a.) ile 
beraber bin dort yiiz ki§i idik. Hudeybiye'de bir kuyu vard1. i~inde bir 
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amla su kalm.aymcaya kadar suyunu bo§alttlk. Bu, Allah Rasulu (s.a.) 
ne ula§tl. Kuyunun yamna geldi, ba§ma oturdu, sonra bir kap su iste-
: ip o s_u ile abdest ald1, mazmaza edip dua buyurdu, daha sonra suyu 
··uyuya serpti. K1sa bir sure kuyunun yamndan uzakla§tlk, daha sonra . 
a bize ve binitlerimize yetecek kadar, diledigimiz miktarda kuyudan 
u <;ektik. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Nuh'un.· .. Orner ibn Hattab'dan ri
·ayetine gore; o, §oyle anlatlyor: Biz Allah Rasulii (s.a.) ile beraber bir 

ferde idik. Hz. Peygambere bir §eyi ii<; kere sordum, bana cevab ver
. 1edi. Kendi kendime: Ey Hattab'm oglu, annen senin olumunu gorsun, 

<; kere Allah Rasulii (s.a.)nu rahats1z ederek soru sordun, sana cevab 
·:ermedi, deyip binitime bindim ve hakk1mda bir vahiy n3.zil oh.ir kor

usuyla uzakla§tlm. Birden beni birisinin <;agird1g1h1 ve ey Orner, Orner 
nerede? dedigini i§ittim. Benim hakk1mda bir §ey nazil oldugunu sana-
ak geri dondum. Hz. Peygamber (s.a.) buyurdu ki: Bu gece bana oyle 

bir sure naz'il oldu ki, bana gore diinya ve i<;indekilerden daha sevgili
ir. 0: «Biz sana dogrusu apa<;Ik bir fetih ihsan ettik. Ta ki Allah, se
in ge<;mi§ ve gelecek gunahm1 bagi§lasm. Sana olan nimetini tamam

asm ve seni dogru yola eri§tirsin.>> (Fetih) suresidir. Hadisi Buhari, 
Tirmizi ve Nesei muhtelif kanallardan olmak uzere Malik (r;a.) den ri-
·ayet etmi§lerdir. Ali ibn el-Medini bu hadisin Medine'li ravilerden olu

n bir isnadla rivayet edildigini ve sadece onlarda bulundugunu soy-
er. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdurre~zak'm .. . Enes ibn Malik (r.a.) 
den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Hz. Peygamber (s.a.)e Hudeybiye 

onu§unde: ((Ta ki Allah, senin ge<;mi§ ve gelecek gunahm1 bagi§la
m.» ayeti nazil oldu. Hz. Peygamber (s.a.): Bana <lyle bir ayet inzal 

Jlundu ki; o bana, yeryuzunde olan her §eyden daha sevimlidir, buyur
u, sonra da ashabma bu ayeti okudu. Ashab1: Ey Allah'm peygamberi, 

mubarek olsun, Allah arttlrsm. Allah Teala sana ne yapacagm1 beyan 
buyurmu§tur. Peki bize ne yapacak? dediler de, Hz. Peygambere: (( i§te 

llah katmda en buyuk kurtulu§ budur.» k1smma gelinceye kadar ((Ta 
·· mu'min erkeklerle mu'min kadmlan, i<;inde ebediyyen kalacaklan 

cennetlere koysun.» ayeti nazil oldu. Hadisi Buhari ve Muslim Sahih'le
inde Katade kanahyla tahric etmi§lerdir. 

imam Ahmed'in ishak ibn isa, kanahyla ... Mucemma: ibn Cariye 
el-Ansari -bu zat Kur'an okuyan karilerden birisiydi- den rivayetine 
ore ; o, §oyle ·anlatlyor: Hudeybiye'de bulunduk. Oradan aynlmak uzere 

nlar develerini haz1rlarken birbirlerine: insanlara ne oluyor? diye 
rmaya ba§ladilar. Allah Rasulu (s.a .)ne vahyolunuyor, dediier .. insan
rla beraber h1zla 91ktlk. )3ir .de bakt1k ki Allah Rasulu (s.a.), Kiira'el
amim'in yanmda ·biniti: 'uzerinde duruyor. insanlar <;evresine toplandi-,. 
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lar da onlara: «Dogrusu Biz sana apac;1k bir fetih ihsan ettik.» ayetini 
tilavet buyurdu. Allah Rasulii (s.a.)niin ashabmdan birisi: Ey Allah'm 
elc;isi, fetih bu mu? diye sordu da Allah RasUlii: Evet, Muhammed'in 
nefsi kudret elinde olan (Allah) 'a yemin ederim ki hie; §iiphesiz bu, bir 
fetihtir, buyurdu ve Hayber ganimetlerini Hudeybiye'de bulunanlar ara
smda taksim- etti. Hayber ganimetleririe, onlarla beraber Hudeybiye'de 
bulunanlar di§mda hie; kimse girmedi. Allah Rasulii (s.a .) Hayber ga
nimetini on sekiz paya aYird1. Ordu bin be§ yiiz atlldan ibaretti. Siiva
riye iki pay, yaya olana da bir pay verdi. Hadisi Ebu Davud da cihad 
boliimiinde Muhammed ibn isa'dan, o ise Miicemma' ibnYa'kub'dan ri
vayet etmi§tir. 

ibn Cerir der ki : Bize Muhammed ibn Abdullah'm ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: Hudeybiye'den donii§ii
miizde gecenin bitimine dogru konaklad1k ve uyuduk. Uyand1gim1zda 
giine§ dogmu§tu. Biz uyand1g1m1zda Allah Rasulii (s.a.) uyumaktayd1. 
Biz; yiiksek ~esle konu§un ki sesinize uyansm, dedik. Allah Rasulii (s.a.) 
uyamp: Uyuyan veya umitan kimseye bu yapt1gm1z gibi yapm, buyur
du. Allah Rasulii (s.a.)niin devesini kaybetmi§tik. Aniy1p bulduk. Yula
n bir agaca takilmi§tl. Ben Allah RasUlii (s.a.)niin devesini getirdim, 
bindi. Biz yiiriidiigiimiiz es:pada Allah Rasulii (s.a .)ne vahiy geldi. Ona 
vahiy geldigi zaman iizerine ag1rhk gelirdi. Vahyin gelmesi tamamlamn
ca bize <<Dogrusu Biz sana apac;1k bir fetih ihsan ettik.» ayetinin nazi! ol
dugunu haber verdi. Hadisi imam Ahmed, Ebu Davud ve Nesei burada
kinden ba§ka bir §ekilde olmak iizere Cami ibn ~eddad'dan rivayet et
mi§lerdir. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdurrahman'm .. . Mugire ibn ~u'be'den 
rivayetine gore; o, §6yle diyor: 

Hz. Peyga~ber (s.a.) ayaklan §i§inceye kadar k1yama dururdu. 
Kendisine: Allah senin gec;mi§ ve gelecek giinahlann1 bagi§lami§tlr de
nildiginde Rasulullah (s.a.): ~iikreden bir kul olmayay1m m1? buyur
du. Hadisi Buhari, Miislim ve Ebu Davud di§mdaki diger muhaddisler 
Ziyad'dan rivayetle tahric etmi§lerdir. imam Ahmed'in Harlin ibn Ma'
ruf kanahyla ... Hz. Ai§e'den rivayetine gore o, §Oyle demi§tir : Allah Ra
sulii (s.a.) namaz kild1g1 zaman k1yamda o kadar dururdu ki ayaklan 
paralamrd1. Ai§e ona: Ey Allah'm elc;isi, Allah senin gec;mi§ ve gelecek 
giinahlanm bagi§lami§ken mi boyle yap1yorsun? diye sordu da Rasu-
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lullah: Ey Ai§e, §iikreden bir kul olmayay1m m1? buyurdu. Hadisi Mus
lim de Sahih'inde Abdullah ibn Vehb kanallyla rivayet etmi§tir. ibn 
Ebu Hatim'in Ali ibn Hiiseyn kanallyla ... Enes'ten rivayetine gore o, §6y
le anlatlyor: Allah Rasulii (s.a.) ayaklan §i§inceye -veya bacaklan §i
§inceye kadar demi§tir-- kadar k1yamda dururdu. Kendisine: Allah se
nin gec;mi§ ve gelecek giinfthlanm bagl§lamaml§ m1d1r? denildi de: f?iik
reden bir kul olmayay1m m1? buyurdu. Hadis bu kanaldan rivayetinde 
garibdir. 

«Dogrusu Biz sana apac;1k (goriinen) bir fetih ihsan ettik.n aye
t~nde kasdedilen, Hudeybiye ban§ andla§mas1d1r. Zira bu andla§ma se
bebiyle c;ok hay1rlar meydana gelmi§, insanlar iman etmi§, birbirleriyle 
bir araya gelmi§ler ve mii'min kafirle konu§arak faydall ilim ve iman 
yay1Im1§t1r. 

«Ta ki Allah, senin gec;mi§ ve gelecek giinahm1 bagl§lasm.» aye
ti Hz. Peygamber (s.a.)in bir ozelligine i§aret etmektedir. Bu ozellikte 
bir ba§kas1 ona ortak degildir. Amellerin sevabma dair varid olan sa
hih herhangi bir hadiste bir ba§kas1 ic;in gec;mi§ ve gelecek giinahlanm 
Allah'm bag1§lad1gma dair bir haber varid olmaml§tlr. Bunda Allah 
Rasulii (s.a.)ne verilen biiyiik bir §eref payesi vard1r. 0; biitiin i§lerinde 
itaat, iyilik ve istikamet iizere idi ki onun dl§mda ne oncekiler, ne son
rakilerden hie; bir be§er bu dereceye nail olamaml§tlr. 0, mutlak olarak 
be§eriyetin en miikemmeli, diinya ve ahirette efendisidir. Allah'm ya
ratlklan ic;inde Allah'a en c;ok itaat eden, Allah'm emir ve yasaklarma 
en c;ok ta'zimde bulunan Rasulullah (s.a .) oldugu ic;indir ki, devesi (Hu
deybiye'de) c;oktiigii zaman once: Bunu fiH (Mekke'ye girmekten all
koyup) hapseden (Allah) hapsetmi§tir, demi§, sonra da : Nefsim kud
ret elinde olan (Allah) a yemin ederim ki onlar bugiin Allah'm haram
lanna ta'zimde bulunacaklan bir §ey istedikleri takdirde mutlaka on
lann isteklerine icabet ederim, buyurmu§tu. Bu hususta Allah'a itaat 
edip Mekke'lilerin ban§ istegine icf.tbette bulundugunda Allah Teala 
ona: «Dogrusu Biz sana apac;1k bir fetih ihsan ettik. Ta ki Allah, senin 
gec;mi§ ve gelecek giinahm1 bagl§lasm. (Diinyada ve ahirette) sana olan 
nimetini tamamlasm ve (sana me§ru' k1lm1§ oldugu yiice §eriati ve giic;
lii dini ile) seni dogru yola eri§tirsin. (Allah sana emrine boyun eg
men sebebiyle c;ok §erefli bir muzafferiyetle yard1m eder, seni yiiceltir, 
dii§manlarma kar§l sana yard1m eder.) n buyurmu§tur. Sahih bir ha
diste §6yle buyrulur : Affetmesi sebebiyle Allah kulun ancak izzetini ar
tmr. Bir kimse Allah ic;in miitevazi' olursa Allah onu yiiceltir. Orner 
ibn Hattab'dan rivayete gore; o, §Oyle diyor: Senin hakkmda Allah'a 
asi gelen birfni onun hakkmda Allah'a itaat etmenin bir benzeriyle ne 
diinyada, ne de ahirette cezalandirml§ olmazsm. 
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. 4 - O'dur mu'minlerin kalblerine sekineti indiren. 
Ta kf imanlann1 bir imanla arttlrs1nlar. Goklerin ve yerin 
ordulan Allah'Ind1r. Allah, Alim ve Hakim oland1r. 

5 - Ta ki mu'min erkeklerle mu'min kadlnlan; altla-. . 
nndan 1rmaklar akan ve ic;inde ebediyyen kalacaklan cen-
netlere koysun ve onlann kotiiliiklerini ortsiin. i~te Allah 
katlnda en biiyiik kurtulu~ budur. 

6 - Ve Allah hakk1nda kotu zan besleyen munaflk er~ 
keklerle munaf1k kad1nlara, mii~rik erkeklerle mii!?rik ka- . 
d1nlara azab etsin. Kotiiliik onlann ba!?lanna donsun. Al
lah onlara gazabetmi!?, la'netlemi!? ve cehennemi kendileri 
ic;in haZirlami~tlr. 

7- Goklerin ve yerin ordulan Allah'1nd1r. Allah, Aziz, 
Hakim oland1r. 

Goklerin ve Yerin Ordulan 

Allah Teala: <IO'dur mti'minlex_in kalblerine sekineti indiren.» bu
yurur ki, ibn Abbas ayetteki ( ~I ) kelimesini, kalb huzuru -ile 
ag1klar. Yine ondan gelen bir rivayete gcire bu kelirhe, rahmet anlami
.Qadir. E:atade ise bu kelimeyi mti'minlerin kalblerindeki vakar ile agik
liyor. Bu mti'minler, Hudeybiye gtinti Allah ve Rasulune icabetle Af~/ 
lah'm ve Rasultintin htikmtine boyun egen sahabe'dir. Kalb huZ,t}ru ~e 
bu durumu kabullenip gontilleri hO§ olunca Allah Teala onlahrt imfui-
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Ianna iman katarak arttirmi§tlr. Buhari ve onun dt§mdaki imamlar bu 
ayet-i kerime'yi, kalblerde imanlarm farkll derecelerde olduguna delil 
getirmi§lerdir. 

Allah Teala, §ayet dilemi§ olsayd1, katirlerden intikam almaya ka
dir olduguriu beyanla buyurur ki: <<Goklerin ve yerin ordulan Allah'm
dir.» ~ayet bir tek melegi onlar uzerine gondermi§ olsayd1 en buyuk or
dulanm bile helak ederdi. Fakat Allah Teala katmdaki en yucc hikmet, 
en kesin huccet ve c;urutulemeyecek burhanlanyla kulian olan mu'min
lere cihad1 ve sava§I me§ru' kilmi§tlr. Bu sebepledir ki: «Allah Alim ve · 
Hakim oland1r.» buyurmu§, pe§inden de: «Ta ki mu'min erkeklerle mu'
min kadmlan; altlarmdan 1rmaklar akan ve ic;inde ebediyyen kalacak
lan cennetlere koysun ve onlann kotuliik gunah (hata) lanm ortsiin 
(bunlar yiizunden onlan cezalandmuaylp a ;fetsin, bagi§lasm, magfiret 
buyursim, merhamet etsin ve §ftkre laytk k1lsm). i§te Allah katmda en 
buyiik kurtulu§ budur.» buyurmu§tur. Nitekim Allah Teala ba§ka bir 
ayet~i kerime'de de §6yle buyurur: «0 vakit kim ate§ten uzakla§tlnllr, 
cennete sokulursa; artlk o kurtulmu§tur. Zaten dunya hayati aldat1c1 
gec;imlikten ba§ka bir §ey degildir.>> (Al-i imran, 185) . 

«Ve Allah hakkmda kotu zan besleyen, (hukmunde Allah'I toh
met altma almaya c;all§an, Raslllullah ve ashabmm toptan' oldurftlece
gini zanneden) munaf1k erkeklerle munaf1k kadmlara, mft§rik erkek
lerle mft§rik kad1hlara azab etsin. Kotftluk onlarm ba§larma donsun. 
Allah onlara gazabetmi§, lanetlemi§, (rahmetinden uzaklatirmi§) ve ce
hennemi kendileri ic;in hazirlami§tlr. Varacaklan yer, ne kotudur.» 

. Daha sonra Allah Teala, islam dft§mam kafir ve munatiklardan 
intikam almaya kadir oldugunu te'yid makammda olmak uzere buyu
rur ki: «Goklerin ve yerin ordulan Allah'md1r. Allah; Aziz, Hakim olan~ 
d1r.» 

8 - Muhakkak ki Biz seni 11ahid, mujdeleyici ve uya
r.Icr olarak gonderdik; 

·9 - Ki Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, O'na 
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yard1m edesiniz ve sayg1 gosteresiniz. Sabah ak~am O'nu 
tesbih edesiniz. 

10- Muhakkak ki sana bi'at edenler; ancak Allah'a 
bi'at etmektedirler. Allah'1n eli onlann ellerinin ustunde
dir. Onun i<;in kim ahdini <;6zerse, ancak kendi aleyhine 
c;ozmu~ olur. Kim de Allah'a verdigi ahde vefa gosterirse; 
ona da Allah buyuk bir ecir verecektir. 

Sana Bi'at Edenler 

Allah TeaJa, peygamberi Muhammed (s.a.)e hitaben buyurur ki: 
«Muhakkak ki Biz, seni (yaratlklara) §ahid, (mii'minlere) miijdeleyici 
ve (kafirleri) uyanc1 olarak gonderdik.>> Bu ayet-i kerime'nin tefsiri 
daha once Ahzab suresinde (ayet 45) ge<;mi§ti. «Allah'a ve peygambe
rine iman edesiniz, O'na yard1m edesiniZ.>> ibn Abbits ve birc;oklan ayet
te yard1m etme anlamma gelen kelimeyi ta'zimde bulunmak §eklinde 
ac;1khyorlar. Yine ayet-i kerime'deki «Ve sayg1 gosteresinizn anlamm
daki fiil; hiirmet gosterme, ta'zimde bulunma ve yiiceltme anlamma
dir. «Sabah ak§am; (giiniin ba§langiCmda ve sonunda) O'nu (Allah'l) 
tesbih edesiniz.>> · 

Daha sonra Allah Tea.la yine Rasulii (s:a.)ne hitaben ve onu §e
reflendirerek §amm yiiceltip: «Muhakkak ki sana bi'at edenler; an
cak Allah'a bi'at etmektedirler.>> buyurmaktad1r. Ba§ka bir ayet-i keri
me'de ise: «Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmi§ olur.» (Nisa, 80) 
buyrulur. «Allah'm eli onlarui ellerinin iistiindedir.>> Allah Teala on
larla beraber haz1r bulunmaktad1r. Onlarm sozlerini i§itmekte, yerle
rini gormekte, ic;lerini ve di§lanm bilmektedir. Rasulii (s.a.) vas1tas1 ile 
gerc;ekte bi'atle§en bizzat Allah Teala'mn kendisidir. Nitekim ba§ka bir 
ayet-i kerime'de de §Oyle buyrulur: «Muhakkak ki Allah, mii'minlerin 
mallanm ve carilanm, kar§1llg1 cennet olmak iizere satm almi§tlr. On
lar Allah yolunda sava§Irlar; oldiiriirler ve oldiiriiliirler. Tevrat'ta, in
cil'de ve Kur'an'da kendi iizerine hak bir vaaddir. Kim Allah'tan daha 
<;ok ahdini yerine getirebilir? Oyleyse yaptlgm1z all§-veri§e sevinin. En 
biiyiik kurtulu§ i§te budur.>> (Tevbe, 111). 

ibn Ebu Hatim'in Ali ibn Hiiseyn kanallyla ... Ebu Hiireyre (r.a.) 
den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) : Her kim Allah yolunda killcmi 
s1ymrsa, §iiphesiz Allah'a bi'at etmi§tir, buyurmu§tur. Yine ibn Ebu Ha- . 
tim'in, babas1 kanallyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore Allah Rasulii 
(s.a.) Hacer'Ul-Esved hakkmda §Oyle buyurmu§: Allah'a yemin ederim 
ki Allah onu k1yamet giinii bakacag1 iki gozii, konu§acagi lisam oldugu 

· halde ha§redecek ve o da ger<;ekten onu istilam edenler' hakkmda 
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§ehadette bulunacaktir. Kim Hacer'iil-Esved'i istilam etmi§se, §iiphesiz 
Allah'a bi'a~ etmi§tir. Sonra Allah Rasulii : «Muhakkak ki sana bi'at 
edenler; ancak Allah'a bi'at etmektedirler. Allah'm eli onlarm ellerinin 
iistiindedir.» ayetini tilavet buyurmu§tUr. 

Yine bu sebeple burada da §6yle buyrulur: ((Onun ic;in kim ahdinl 
c;ozerse, ancak kendi aleyhine c;ozmii§ olur.>> Ahdinden donmesinin ve
bali yine ancak kendisine doner. Allah ondan miistagnidir. «Kim deAl
lah'a verdigi ahde vefft gosterirse; ona da Allah biiyiik bir ecir (ve bol 
bol sevab) verecektir.» Bu bi'at, bi'at'iir-R1dvan denilen bi'attlr. Hudey
biye'deki bir devedikeni altmda meydana gelmi§tir. 0 giin Allah Ra
sulii (s.a.) ile biatle§en sahabenin SaJISl hakkmda bin iic; yiiz, bin dart 
yiiz ve bin be§ yiiz rakamlan verilmi§tir ki bu ii;; rakamm ortas1 sahih 
oland1r. 

Buhari der ki : Bize Kuteybe'nin... Cabir'den rivayetine gore o : 
Bizler Hudeybiye giinii bin dart yiiz ki§iydik, demi§tir. Hadisi Muslim 
de Siifyan ibn Uyeyne kanahyla rivayet etmi§tir. Yine Buhari ve Miis
lim'in A'me§ kanailyla .. . Cabir'den rivayetine gore o, §6yle diyor: 0 giin 
bizler bin dart yiiz ki§iydik. Allah Rasulii (s.a.) elini o su (Hudeybiye 
kuyusunun suyu) iizerine ~oydu da parmaklan arasmdan su fi§k1rd1, ta 
ki hepsi suya kanmcay'a kadar. Hudeybiye giinii ashabm susamasma 
dair anlatilan k1ssanm diger bir rivayetinin muhtasar §ekli budur. Al
lah Rasulii (s.a.) sadagmdan bir oku ashabma vermi§, onlar bu oku Hu
deybiye kuyusuna atmi§lar da kuyudan hepsine yetecek kadar su kay
naJ1p suyla dolmu§, Cabir'e : 0 giinde kac; ki§iydiniz? diye sorulmu§ da 
o §6yle cevablami§: Bizler bin dart yiiz ki§iydik. ~a yet yiiz bin ki§i bile 
olsg,ydik su yine de bize yeter~i. Buhari ve Miislim'de Cabir'den gelen 
bir rivayette ise, onlarm say1s1 bin be§ yiiz olarak verilmi§tir. Buhari'nin 
Katade'den rivayetine gore; o, §6yle diyor: Said ibn Miiseyyeb'e: R1dvan 
bi'atmda haz1r bulunanlar kac; ki§iydiler? diye sordum, on be§ kere yiiz 
diye cevablad1. Ben de derim ki:-cabir ibn Abdullah (r.a .): Bin dart yiiz 
ki§iydiler, demi§tir. Kat~Me ise bunun bir vehim oldugunu ve Said ibn 
Miiseyyeb'in onlarm saJISinl, bin be§ yiiz olarak verdigini soylemekte
dir. Beyhaki der ki: Bu rivayet Cabir'in onceleri sayiJI bin be§ yiiz ola
rak verdigine delalet etmektedir. Sonra ravi vehmi zikredip onun, sa
YIYI bin dart yiiz olarak verdigini sayler. 

Avfi'nin ibn Abbas'tan rivayetine gore onlar bin be§ yiiz yirmi be§ 
ki§i imi§ler. Halbuki birc;oklarmm ibn Abbas'dan rivayet etrrii§ olduk
lan me§hur olan habere gore onlarm say1s1 bin dart yiizdiir. Beyhaki'nin 
Hakim kanahyla .. . Said ibn Miiseyyeb'den, onun da babasmdan rivayeti
ne gore; o, §i:iyle diyor: Agacm altmda Allah RasUlii (s.a.) ile beraber 
bin tlort yiiz ki§iydik. Seleme ibn Ekva, Ma'k1l ibn Yesar ve 'Bera ibn 
Azib'den de aym §ekilde rivayet edilmi§tir. Megazi ve Siyer kitablan mii 
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elliflerinin birc;ogu da boyle soylemektedir. Buhari ve MU.Slim'in §u'be 
kanahyla ... Abdullah ibn Ebu Evfa.'dan rivayetle tahric ettikleri bir 
hadiste o, §Oyle diyor: Ashab-1 §ecere bin dart yiiz idi. Eslem kabilesi o 
giinde muhacirlerin sekizde birini te§kll ediyordu. 

Muhammed ibn ishak'm es-Sire'sinde Ziihri kanahyla. :. Misver ibn 
Mahrame ve Mervan ibn Hakemden rivayetine gore, o ikisi §6yle anlati
yorlar: Hudeybiye senesi Allah Rasulii (s.a.) Beytullah'I ziyaret maksa
diyla c;Iknn§tl. Maksad1 sava§ degildi. Yamnda yetrrii§ deveyi kurban
hk olarak c;1kard1. insanlar yedi yiiz ki§iydiler. Her bir deve on ki§i ic;in 
kurban olacaktl. Bana Cabir ibn Abdullah'dan rivayetle ula§tlgma gore 
o: Hudeybiye ashab1 olan bizler, bin dart yiiz ki§i idik, dermi§. ibn Ishak 
boyle diyor. Bu, rivayet ise onun vehimlerinden say1lmaktad1r. Buhari 
ve Miislim'deki hadislerde mahfuz olan ise, onlarm (ashab-1 §ecere'nin) 
bin kiisur ki§i oldugudur. 

Muhammed ibn Ishak ibn Yesar es-Sire'de der ki: Sonra Allah Ra.,. .. . . : ...,,, . ' : 

sulii (s.a) Mekke'ye gondermek iizere Orner Ibn Hattab'l c;ag1rd1. 0 Al-
lah Rasulii (s.a. ).nun nic;in geldigini Kurey§ e§rafma bildirecekti. }l:z. 
Onier: Ey Allah'm elc;isi, Kurey§'in bana bir kotiiliik yapmasmdan kor
_karrm. Mekke'de Adiyy ibn Ka:b ogullarmdan beni koruyacak kimse 
yok. §iiphesiz Kurey§ benim onlara olan dii§manhg1m1 ve sertligimi bil-

.. mektedir. Fakat ben sana orada benden daha degerli tutulacak birisine 
delalette bulunay1m: 0, Osm9,n ibn Affan'd1r, demi§ti. Allah Rasulii 
Hz. Osman'1 Ebu Siifyan ve Kurey§ e§rafma gonderdi. Hz. Osman on
lara Hz. Peygamber'in sava§ ic;in gelmedigini, Beytullah'1 ziyaret etmek 
ve onun haremine ta'zimde bulunmak iizere geldigini bildirecekti. Hz. 
Osman Mekke'ye dogru yola t;1kt1. Mekke'ye girdigi zaman veya girme
den hemen once Eba.n ibn Said ibn As'a rastlad1. Ebfm onu binitinin 
online bindirdi, sonra da Allah Rasulii (s.a.)niin emrini ula§tlrmcaya 
kadar onu himayesine ald1. Hz. Osman, Ebu Siifyan ve Kurey§ biiyiik
lerinin yanma gitti. Onlara Allah Rasulii (s.a.)niin, beraberinde gon
dermi§ oldugu emri teblig etti. Hz. Osman, Nlah Rasulii (s.a.)niin ken
dilerine olan mesaj1m bitirdiginde Hz. Osman'a: §ayet sen Beytullah'I 
tavaf etmek diliyorsan tavaf et, dediler. Hz. Osman: Allah Rasulii (s.a.) 
onu tavaf etmedikc;e elbette ben de tavar edecek degilim, dedi. Kurey§ 
Hz. Osman'1 yanlarmda hapsetti. Bu Allah RasUlii (s.a.) ve miisliiman
lara Hz. Osman'm katledildigi §eklinde intikal etti. 

ibn Ishak der ki: Abdullah ibn Ebu Bekr bana §Oyle anlattl: Al
lah Rasulii (s.a.) ne Hz. Osman'm katlolundugu haberi ula§tlg1 zaman: 
Toplulukla sava§madikc;a asla yerimizden aynlmayacag1z, buyurdu ve 
insanlan bi'at etmeye c;ag1rd1. R1dvan bi'ati agacm altmda oldu. insan
lar Allah Rasulii (s.a.)e oliim iizerine bi'at ediyorlardL Cabir ibn Ab

. dullah ise: ~iipnesiz Allah Rasulii (s.a.) onlarla oliim uzerine bi'atla§-
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mach. Fakat biz onunla, ka~mayacagimiza dEtir bi'atla§tik, dermi§. in
sanlar Allah Rasulii (s.a.) ile bi'atla§tl, orada haz1r bulunan miisliiman
lardan Seleme ogullan karde§i Cedd ibn Kays di§mda hi~ kimse bi'attan 
geri kalmad1. Cabir §oyle d~trmi§ : Allah'a yemin ederim ki ben sanki §U 
anda ona bakar gibiyim: Devesinin koltugunun altma sokulmu§, yere 
yapi§mi§ ve deveyi insanlardan kendine bir siper yapml§ duruyordu . 

. Daha sonra Allah Rasulii (s.a.)ne Hz. Osman'm durumuyla ilgili habe·· 
rin yalan oldugu haberi geldi. 

ibn Lehia da Esved kanahyla Urve ibn Ziibeyr'den yukardakine 
benzer ifadelerle hadiseyi anlatmaktad1r. Onun ifadelerinde §U fazlallk 
vard1r: Kurey§'liler Hz. Osman'1 da yanlarma katarak Siiheyl ibri Amr, 
Huveytib ibn Abdiiluzza ve Mikrez ibn Hafs'1 Allah Rasulii (s.a.)ne gon
derdiler. Onlar miisliimanlarm yanlarmda iken birden baz1 miisliim£tn
larla mii§rikler arasmda bir soz ab§l ba§ladl ve birbirlerine ok ve ta§ 
attllar, her iki grup da bagn§arak yanlarmda bulunan el~ileri rehin al
dllar. Allah Rasulii (s.a.)niin miinadisi: ~iiphesiz Ruh el-Kudiis Allah 
Rasulii (s.a.)ne inmi§ ve bi'atla emretmi§tir. Allah'm ismi iizere ~1km 
ve bi;at edin, diye seslendi. Allah RasUlu (s.a .) agacm altmda iken miis
liimanlar ona dogru yiiriiyiip asla ka~mayacaklarma dair ona bi'at et
tiler. Bu mii§rikleri korkuttu ve yanlarmda bulunan miisliimanlan gon
dererek rriiitareke ve ban§ istediler. 

Hafiz Ebu Bekr el-Beyhaki der ki.: ·Bize Ali ibn Ahmed ibn Ab
dan'm .. . Enes ibn Malik'den rivayetle haber verdigine gore; o, §oyle 
anlatlyor: . Allah Rasulii (s.a.) Ibdvan bi'atlm emrettiginde Osman ibn 
Affan Allah RasUlii (s.a .) tarafmdan Mekke'lilere el~i olarak gonderil
mi§ti. insanlar bi'at ettiler. Allah Rasulii (s.a.) : Ey Allah'1m, ~iiphesiz 

· Osman Allah'm ve Rasulii'niin bir haceti i~in gitmi§ti, deyip iki elinden 
birini digerine vurdu. Allah Rasulii (s.a.)niin eli Hz. Osman .i£in onla
rm ellerinin kendilerine oldugundan daha hay1rh idi. ibn Hi§am der 
ki: Giivendigim birisinin kendi isnad1 ile rivayet eden birisin~_ nak
lettigine gore .. . ibn Orner §oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) Hz. Os
man i~in bi'at edip ellerinden birisini d!gerine koydu (vurdu). Abdiil
melik ibn Hi§am'm Veki, kanallyla ... ~a'bi'den rivayetine gore R1dvan 
bi'atmda Allah RasUlii (s.a.) ile bi'atla§anlarm ilki Ebu Sinan el-Esedi'
dir. Ebu Bekr Abdullah ibn Ziibeyr el- Humeydi der ki: Bize Siifyan'm ... 
~a'bi'den rivayetine gore; o, §oyle anlatlyor: Allah Rasulii (s.a.) insan
lan bi'ata davet ettiginde efendimize ula§an ilk ki§i Ebu Sinan olmu§
tur. Uzat elini, sana bi'at edeyim, dedi. ~z . Peygamber (s.a .): Ne iizere 
benimle bi'atla§acaksm? diye sordu da Ebu Sinan : Senin gonliinden 
ge~en §ey iizerine, ded~. Bu Ebu Sinarlfflsed kabilesinden Vehb'dir. 

Buhari der ki: Bize ~iica' ibn Velid'in ... Nafi'den rivayetine _gore 
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o, §Oyle diyor: insanlar ibn Omer'in Hz. Omer'den once musluman ol
dugundan bahsediyorlar, halbuki bu boyle degildir. Hz. Orner Hudeybi
ye gunu Abdullah'!, ansar'dan birisinin yanmda bulunan atlm, sava§
mak uzere getirmesi i~in gondermi§ti. Bu arada Allah Rasulu (s.a.) 
agacm yanmda bi'atla§Iyordu ve Hz. Omer'in bundan haberi yoktu. 
Abdullah, once Allah Rasulu (s.a.) ile bi'atla§tl, sonra Hz. Omer'in kis
ragina binip onu Hz. Omer'e getirdi. Hz. Orner sava§ i~in silahianm ku
§amyordu ki oglu Abdullah kendisine Allah Rasulu (s.a.)nun agacm al
tmda bi'atla§t1gm1 haber verdi. Hz. Orner de gidip onunla beraber Al
lah RasUlu (s.a.)ne bi'at etti. i§te insanlarm ibn Orner'in, babas1 Hz. 
Omer'den once musluman olduguna dair anlattlklan hadfse aslmda bu
dur. 

Sonra Buhari der ki: Hi§am ibn Ammar'm ... ibn Omer'den riva
yetine gore; Hudeybiye gunu insanlar, Allah Rasulu (s.a.) ile beraber
ken aga~larm golgeleri altma dagilmi§lardl. insanlar Hz. Peygamber 
(s.a.)in etrafmda ~evrelendikleri zaman Hz. Orner: Ey Abdullah, bak ba
kallm insanlar Allah RasUlu (s.a.)nun ~evresinde ni~in toplanmi§lar? 
dedi. Og'lu insanlarm Hz. Peygambere bi'at etmekte olduklanm gordu, 
once bi'at etti, sonra da Hz. Omer'in yamna dondu. Hemeu pe§inden 
Hz. Orner de ~1k1p bi'at etti. Beyhaki de hadisi Ebu Amr el-Edib kana
llyla ... Velid ibn Muslim'den musned olarak rivayetle zikretmi§tir. 
Leys'in Ebu Zubeyr'den, onun da Cabir'den rivayetine gore o, §oyle di
yor: Bizler Hudeybiye gunu bin dort yuz ki§i idik, Allah Rasulu (s.a.)ne 
bi'at ettik. Hz. Orner Allah Rasulu (s.a.)nun elini Akasya agacmm al
tmda tutmu§ ve Rasulullah'a bi'at etmi§ti. Bizler ka~mayacag1m1za dair 
Allah Rasulu (s.a.) ile bi'atla§tlk. Onunla olum uzere bi'atla§madlk. Ha
disi Muslim de Kuteybe'den rivayet etmi§tir. Yine Muslim'in Yahya ibn 
Yahya kanallyla... Ma'k1l ibn Yesar'dan rivayetine gore o, §oy1e anla
tlyor: Aga~ altmda insanlann Allah Rasulu (s.a.) ile bi'atla§tlgi man
zara sanki gozumun onunde: Ben Allah RasUlu (s.a.)nun ba§Imn uze
rine sarkan agacm dallarmdan birini kald1rmaktayd1m. Bizler on doit 
kere yuz (bill; dort yuz) ki§i idik. Rasulullah ile Olum uzere bi'atla§
madik. Aksine biz onunla, ka~mayacag1m1za dair bi'atla§tlk. Buhari'nin 
Mekki ibn ibrahim kanallyla ... Seleme ibn Ekva'dan rivayetine gore o, 
§Oyle demi§tir: Agacm altmda Allah Rasulu (s.a.) ile bi'atla§tlm. Ravi 
Yezid der ki: Ey Muslim, o gun ne uzerine bi'at etmi§tiniz? diye sordum 
o: Olum uzere diye <;evabladL Yine Buhari'nin Ebu As1m kanallyla .. . 
Seleme'den rivayetine gore o, §byle demi§tir : Hudeybiye gun:U Allah Ra
sulu (s.a.) ile bi'atla§tlm, sonra bir kenara ~ekildim. Ey Seleme, bi'at- · 

. la§mayacak m1sin? buyurdu, ben: Bi'at .etmi§tim, dedim. Gel, bi'at et 
buyqrdu. Yakla§tlm ve Rasulullah'a hl'at ettim. Ravi Yezid ibn Ebu 
Ubeyd der ki: Ey Seleme, Peygamberimize ne uzerine bi'at ettin? diye 
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sordum, oHim tizere, dedi. Hadisi Muslim de ba§ka bir kanaldan olmak 
tizere Yezid ibn Ebu Ubeyd'den tahric etmi§tir. Buhari'nin Abbad ibn 
Temim'den rivayetine gore de onlar Allah Rasultine oltim tizerine bi'at 
etmi§lerdir. 

Beyhaki der ki: Bize Ebu Abdullah el-Haflz'm ... SeleJ3?-e ibn Ekva'
dan rivayetine gore; o, §6yle anlat1yo~: Allah Rasulti (s.a.) ile beraber 
Hudeybiye'ye geldik. Biz on dart kere ytiz (bin dart ytiz) ki§iydik. Hu
deybiye kuyusunun ba§mda elli koyun vard1 ki, su onlara yetmemi§ti. 
Allah Rasulti (s.a.) kuyunun 9evresine oturdu. Ya dua etti, ya da i9ine 
ttiktirdti de suyu 9ogallp kabardl, hem su i9tik. hem de hayvanlanm1z1 
sulad1k. Ravi anlatmaya §6yle devam eder: Sonra Allah Rasulti (s.a.) 
agacm altmda bi'ata davet etti. insanlarm ilki olarak onunla bi'atla§
tlm, sonra pe§pe§e bi'at etmeye ba§lad1lar. Nihayet Allah Rasulti (s.a.): 
Ey Seleme, bana bi'at et, buyurdu. Ben: Ey Allah'm el9isi, ben herkes
ten once bi'at etmi§tim, dedim. Allah Rasulii : Yine bi'at et, buyurdu. 
Allah Rasulti (s.a.) beni silahs1z olarak gordti ve deriden bir kalkan ver
di. Sonra insanlar bi'at etmeye devam ettiler. Bi'atla§manm sonunda 
Allah Rasulti (s.a.): Ey Seleme, sen bi'at etmiyor musun? diye sordu. 
Ben: Ey Allah'm Rasulti, ben sana insanlarm ba§mda ve ortasmda bi'at 
etmi§tim, dedim. Yine bi'at et, buyurdu ve onunla ti9tincti defa bi'atla§
tlm. Efendimiz: Ey Seleme; sana vermi§ oldugum kalkanm nerede? diye 
sordu. Ben: Ey Allah'm el9isi, Amir benim yamma silahs1z olarak ug
radl da kalkam ona verdim, dedim. Allah RasUlti (s.a.) gtildti. Sonra 
da: f]tiphesiz sen, ilk defa: Ey Allah'1m, bana kendimden daha sevgili 
olan bir dost ver, diyen gibisin, buyurdu. Ravi devamla §6yle anlatlr : 
Sonra Mekke halkmdan mii§rikler ban§ i9in bize el9i gonderdiler. So
nunda biz birbirimize gidip geldik ve aram1zda ban§ oldu. Ben, Talha 
ibn Ubeydullah (r.a.)m hizmet9isi idim. K1Sragm1 sular ve tlmar eder, 
Talha'nm yemeginden yerdim. Allah ve RasUliine hicret ederek ailemi 
ve mallm1 terketmi§tim. Biz Mekke halk1 ile ban§ yap1prda birbirimize 
kan§tlg1m1zda bir agacm yamna geldim, altmd!lki dikenleri temizledim 
sonra da golgesine yattlm. Mekke mii§riklerinden dart ki§i yamma ge
lerek Allah Rasulti (s.a .) hakkmda ileri geri konu§maya ba§lad1lar. On
lara k1zarak oradan aynld1m ve ba§ka bir agacm altma gittim. Silah
lanm agaca as1p uzand1lar. Onlar bu durumdalarken vadinin alt tara
fmdan birisi: Ey muhacirler, imdada ko§un, ibn Ztineym oldtirtildti, di
ye nida etti. Klllclml s1yrrchm ve uyumakta olan o dart ki§inin tizerine 
yiiriidtim, silahlanm ald1m ve bir elimde topladlm. Sonra da : Muham
med'in yiiztinii §ereflendiren Allah'a yemin ederim ki sizden her kim 
ba§ml kald1racak olursa kafasm1 koparmm, dedim. Sonra onlan stirtip 
Allah Rasulu (s.a.)ne getirdim. Amcam Amir de Abelat kabilesinden 
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ve mii§riklerden olan Mikrez admda birini siiriikleyip getirrni§ti. Yet
mi§ mii§riki Allah Rasulii (s.a.)niin huzurunda diktik. Allah Rasulii 
(s.a.) onlara bakt1 ve: Onlan b1rakm ki bu, onlar ic;in giinahkarhgm 
ba§lang1c1 ve iki ucu olsun, buyurdu ve Allah Rasulii (s.a..) onlan af
fetti. Allah Teala da: «Mekke'nin gobeginde sizi onlara muzaffer kildik
tan sonra, oillann ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan c;eken 0'
dur .. . >l . (Fetih, 24) ayetini indirdi. Miislim de hadiseyi yukardaki gibi 
veya ona yak1h §ekilde ishak ibn ibrahim ibn Rahuyeh'ten onun isn~dl 
ile rivayet etmi§tir. Buhari ve Miislim'de Ebu A vane kanahyla ... Said ibn 
Miiseyyeb'den rivayete gor·e o, §oyle demi§tir: Babam agacm altmda Al
lah Rasulii (s.a;)ne bi'at edenlerdendi. Bir sonraki sene haccetmek iize
re gittik. Fakat o agacm yeri bize gizlendi (tammadik). ~ayet sizin ic;in 
belirtilmi§ olsayd1 siz onu bilirdiniz .. Ebu B'ekr el-Humeydi der ki: Bize 
$iifyan'm ... Cabir'den rivi~tyetine g9re o, §oyle demi§tir: Allah Rasulii 
(s.a.) 'insanUm bi'at etmeye c;ag1rd1gmda bizden Cedd. ibn Kays denilen 
birisini dev.esinin ayagmm altma saklanmi§ olarak bulduk. Hadisi Mus
lim de ibn Ciireyc kanahyla ibn Ziibeyr'den rivayet etmi§tir. Yine Hu
meydi der ki: Bize Siifyan'm ... Cabir'den rivayetine gore o, §oyle anla
tlyor: Hudeybiye giinii bizler bin dort yiiz ki§i idik. Allah Rasulii (s.a.) 

. bize: Sizler bugiin yeryiizii halkmm en hay'lfhlansimz, buyurdu. Cabir 
der ki : ~ayet ben gormii§ olsayd1m size o agacm yerini gosterirdim. Siif
yan da §oyle diyor: ~iiphesiz onlar o agacm yerinde ihtilaf etmi§lerdir. 
.Bu haberi Buhari ve Muslim, Siifyan kanahyla tahric etmi§lerdir. 

imam Ahmed der ki : Bize Yunus'un ... Cabir'den rivayetine gore 
. Allah RasUlii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Agacm altmda bi'at edenler
den hie; kimse cehenneme girmeyecektir. ibn .Ebu Hatim'in Muhammed 
ibn Harlin kanahyla ... Cabir'den rivayetine gore o, §oyle anlatlyor : 
Allah Rasulii (s.a.) : Agacm altmda· bi'at edenlerin tamam1 .,-§U k1z1l 
devenin sahibi di§mda- cennete girecektir, buyurmu§tur. Biz ("\.,.., ,, cabu
cak getirmek iizere gittigimizde devesini kaybetmi§ bir adamla kar§l
la§tlk ve : . Gel, bi'at et, dedik. Devemi bulmam bana bi'at etmemden 
daha sevimlidir, dedi. Abdullah ibn A,hmeq der ki: Bize Ubeydullah ibn 
Muaz'm ... Cabir'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine go
re o: Kim Miirar tepesine tlrmamrsa §iiphe'Siz israilogullarmdan indi
rilen (affolunan giinah) ondan da indirilip -affnlrrrftfi';- buyurmu§tu. 
Oraya ilk c;1kan Hazrec ogullan athlan oldu. Daha som·a insanlar ora
ya kO§U§tular. Allah Rasulii (s.a.): ~u kirmlZl devenin sahibi dl§lllda 
hepiniz bagi§landmiz, buy~rdu . Bizler: Gel, Allah'm elc;isi senin ic;in 
magfiret dilesin, dedik. Allah'a yemin ederim ki yitigimi bulmam bana 
arkada§Imzm benim ic;in istigfar etmesinden daha sevimlidir, dedi. Bir 
de baktlk yitigini arayan bir adammi§. Ha~isi Miislim de Ubeydullah'
tan rivayet ediyor. 
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ibn Cfueyc der ki: Bana Ebu Ziibeyr'in haber verdigine gore o, Ca
bir'i §oyle anlatlrken i§itmi§: Bana Ummii Miibe§§ir haber verdi kf n, 
Allah Rasulii (s.a.)nii Hafsa'nm yamnda: Agacm altmda bi'at eden
lerden hie; kimse in§aallah cehenneme girmeyecek, buyururken i§itrpi§ 
de: Evet oyle, girmeyecek ey Allah'm elc;isi, demi§. Allah Rasuliiniin 
kendisini bu sozden men'etmesi iizerine bu sefer Hafsa'ya: «Sizden ora
ya (cehenneme) gitmeyecek hie; kimse yoktur.» (Meryem, 71) demi§, 
bunun iizerine Hz. Peygamber (s.a.) : ~iiphesiz Allah Teala: «Sonra Biz, 
takvaya erenleri kurtaracag1z. Zalimleri de orada diz iistii c;okmii§ ola
rak b1rakacag1z.» (Meryem, 72) buyurmu§tur, demi§. Hadisi Muslim ri
vayet ediyor. Yine Miislim'de Kuteybe kanahyla ... Cabir'den rivayet 
edilen bir hadise gore Hatlb ibn Ebu Beltea'mn bir kolesi Hatlb'1 §i
kayet ederek gelmi§ ve: Ey Allah'm elc;isi, hie; §iiphe yok Hatlb cehen
neme girecek, demi§. Allah Raslilii (s.a.) de §oyle buyurmu§: Y~lan. 

soyledin, o cehenneme girmeyecek. Zira o, Bedir'de ve Hudeybiye'de bu
lunmu§tur. 

Bu sebepledir ki Allah Teala, onlan overek §Oyle buyurur: «Muhak
kak ki sana bi'at edenler, ancak Allah'a bi'at etmektedirler. Allah'm eli 

. onlarm elleri iistiindedir. Onun ic;in kim bu ahdi c;ozerse, ancak kendi 
aleyhine c;ozmii§ olur. Kim de Allah'a verdigi ahde vefa goste~irse, ona 
da Allah biiyiik bir ecir verecektir.» Allah Teala ba§ka bir ayet-i keri
me'de de §oyle buyurur : «Andolsun ki, sana o agacm altmda biat eder
lerken Allah mii'minlerden ho§nud olmu§tur. Kalblerinde olam bilmi§ 
de onlara giiven indirmi§ ve onlan pek yakm bir fetihle miikafatlandlr
mi§tlr.» (Fetih, 18) . 

T efsir, C : XIII ; F . 461 
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bizim bagi~laninamizi dile. Kalblerinde olmayan1 dilleriyle 
soyliiyorlar. De ki: Allah, size bir zarar gelmesini dilerse 
veya bir fayda elde etmenizi isterse, O'na kar~1 kim engel 
olabilir? Hay1r, Allah yaptlklann1zdan haberdar olandrr. 

12 - Hay1r siz, peygamberin ve mu'minlerin, aileleri
ne bir daha donemeyeceklerini sanmi~t1n1z. Bu, sizin kalb
lerinize guzel gorundu de kotu zanda bulundunuz. Ve he
lake mahku'm bir kavim oldunuz. 

13- Kim Allah'a ve Raslllune iman etmezse, muhak~ 
kak ki Biz, kafirler i<;in <;1lg1n bir ate~ hazirlc;tmi~Izdir. 

14 - Goklerin ve yerin mulku Allah'1nd1r. Dilediginj 
bag1~lar, diledigini azabland1nr. Ve Allah Gafur, Rahim 
oland1r. 

Bedevilerden Geride Buakilanlar 

Allah TeaJa burada Rasulii (s.a.)ne, aileleri ve me§galeleri ic;inde 
kalmayi tercih ederek Allah Rasulii (s.a.) ile beraber yiiriimeyi terke
den bedevilerin ne ile oziir beyan edeceklerini haber veriyor. Onlar aile-

·Ieri ve mallan ile me§gliliyetlerini ileri siirerek ma'zeret beyan etmi§ler 
ve .Allah Rasulii (s.a.)niin kendileri ic;in istigfarda bulunmas1n1 istemi§
lerdi. Bu, onlarm miicerred bir soziinden ibarettir. Degilse inandiklarm
dart dolay1 degildir. Aksine onlann bu ma'zeret beyfmlan s1rf miislii
manlardan bir korunma ve yapmac1khktan ibarettir. Bu sebepledir ki 
Allah Teala §6yle buyurur: ((Kalplerinde olmayam dilleriyle soyliiyorlar. 
De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi 
isterse O'na kim engel olabilir?» Hie;' §iiphesiz Allah Teala'nm sizin hak
kimzda murad buyurdugunu geri c;evirecek hie; kimse yoktur. 0, sizin 
ic;lerinizde ve goniillerinizde olam en iyi bilendir. Her ne kadar siz bize 
tabi olmu§ gorii:nerek yapmac1k davransamz bile. ((Hay1r, Allah yap-
tlklanmzdan haberdar oland1r.» ' 

ccHayir siz, peygamberin ve mii'minlerin, ailelerine bir daha done
meyeceklerini sanmi§tlmz.» Sizin geri kalma.mz aslmda ma'zeretli veya 
asi bir ki§inin geri kalmas1 degil~i. Aksine bir miinaf1khk geri kalma
siydL Aslmda siz peygamberin ve mii'minlerin ailelerine bir daha done
meyeceklerini sanmi§; onlarm oldiiriileceklerine, koklerinin kazmaca
gma, toptan helak olaeaklarma ve bu durumu haber verecek bir teki
nin bile donmeyecegine inanmi§tmiz. ((Bu, sizin kalblerinize giizel go
riindii de kotii zanda bulundunuz ve helake mahkum bir kavim oldu
nuz.» ibn Abbas, Miicahid ve birc;oklan ayetteki ( ~Y. ) kelimesini; 
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helak olanlar §eklinde, Katade: Fesada ugrayanlar, §eklinde a<;:1klar. Bu 
kelimenin Umman leh~esinden oldugu da soylenir. · 

«Kim Allah'a ve RasUliine iman etmtlz (zahirde ve batmda ameli 
s1rf Allah i~in yapmaz) ise; §iiphesiz Allah Teala ger~ekte i~inde bulu
nanm tersi bir i'tikad1 insanlanl. gosterse bile ona cehennemde · azab 
edecektir.» Daha sonra Alla11 Teala gokler ve yer halk1 hakkmda ye
gane tasarruf sahibi hakim ve malik oldugunu beyanla §oyle buyu
rur: «Diledigini bagi§lar, diledigini azablandmr. Ve Allah, zatma tevbe 
ile donen ve katmda boyun · egen i~in Gafur, Rahim oland1r.» 

~ 
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15 - Siz ganimetleri almak ic;:in gittiginizde geride bi
ralnlanlar diyeceklerdir ki: B1rak1n biz de a,.rkaruza dii~e
lim. Onlar Allah'1n kelamm1 degi~tirmek isterler. De ki: 
Bize uymayacaks1n1z. Allah daha once boyle buyurmu~
tur. Size; hay1r, bizi c;:ekemiyorsunuz, diyeceklerdir. Hay1r 
onlar, pek az anlayan kimselerdir. 

AllanTeala burada haber veriyor. ki Hz. Peygamber (s.a.) ve as
habi Hayber'i fethetmek iizere gittikleri · zaman daha once Hudeybiye 
gazvesine katllmayarak arkada kalan bedeviler Hz. · Peygamber ve as- , 
hab1 ile beraber ganimete kavu§mak iizere ~1kmak istemi§lerdi. Halbuki 
onlar dii§manlarla muharebe, baskm ve s1kmtl zamamnda geride kal
mi§lardL Allah Teala, Rasftlii (s.a .)ne; cezalarmm yaptlklarmm. cin
sinden olmas1 i<;in onlarm ~1ktnalarma izin vermemesini emretti. ~iiphe
siz Allah ·Teala Hudeybiye'de bulunanlara geride kalan diger bedevileri 
ortak k1lmayarak Hayoer ganimetini sadece onlara vaad etmi§ti. Elbet-
te bundan ba§kas1, ne §eriat ne de ol~ii itibariyle ger~ekle§meyecekti. 
Bu sebepledir ki: <<Onlar Allah'm kelamm1 degi§tirmek isterler.» bu~ 
yurmu§tur. Miicahid, Katade ve Ciiveybir burada degi§tirilmek istenen 
Allah'm kelarmmn, Allah Teala'mn Hudeybiye ehline vermi§ oldugu 
vaad oldugunu soylemi§lerdir. ibn Cerir de bu a~1klamayt tercih edi
yor. ibn Zeyd'e.gore ise bu, Allah Teala'nm §U kavlidir: «Allah·seni on
lardan bir topluluga geri dondiiriir de; senden sava§a c;1kmak ic;in izin 
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isterlerse, de ki: Benimle hi<; bir zaman <;Ikmayacaksmiz. Benim yamm
da hi<; bir dii§manla sava§mayacaks1mz. <;unku siz, ba§tan oturup kal
maya raz1 oldunuz. Artlk siz, geri kalan1arla birlikte oturun.n (Tevbe, 
83). Ibn Zeyd'in bu a<;Iklarriasl §Uphelidir. Zira Berae sur~sindeki bu 
ayet, Tebuk gazvesi hakkmda nazil o1mu§tur. Tebuk gazvesi ise Hudey
biye gazvesinden sonrad1r. ibn Cureyc ise, «Allah'm kelamm1 . degi§
tirmek isterler.>J ayetini: Muslumanlan cihaddan allkoymak suretiyle 
Allah'm ke1ammi degi§tirmek ister1er, §eklinde a<;Iklami§tlr. 

«De ki: Bize uymayacaksm1z. Allah; daha once boyle buyurmu§
tur.n Sizin muslUmanlar1a (Hudeybiye'ye katl1an1ar ile) beraber <;lk
ma isteginizden on~e Allah ';['ea1a Hudeybiye'ye kati1an1ara vaad etmi§
tir. Size; hay1r, bizi (g~n-imetlerde size ortak olmamiZl) <;ekemiyorsunuz, 
diyecek1erdir. Hay1r on1ar, pek az an1ayan kimse1erdir. (Durum onlarm 
zannettigi gibi degildir. ~u kadar var ki on1arm an1ayi§1an yoktur.) >J 

16 - Bedevilerden geride b1rakilanlara de ki: Siz ya
kinda zorlu sava~Ql olan bir kavme c;aginlacaksiniz. On
larla sava~Irs1n1z veya onlar musluman olurlar. Sayet ita
at ederseniz, Allah size guzel bir ecir verir. Ama daha on
ce d6ndugunuz gibi, yine d6necek olursan1z, sizi elim bir 
azabla azablandinr. 

17 - Gozu k6r olana vebal yok. Topala da vebal yok, 
hastaya da vebal yok. Kim Allah'a ve peygamberine itaat 
ederse; onu altlanndan 1rmaklar akan cennetlere sokar. 
Kim de geri kahrsa; onu elim bir azab ile azabland1nr. 

Mufessider burada zikredilen zorlu sava§<;I o1an ve ken:dileri ile sa
va§maya <_;agn1an kavim hakkmda ihtilaf etmi§1erdir. 

1 - Bun1ar-Hevazin kabilesidir. ~u'be bu gorii§ii Ebu Bi§r kanahy
la Said ibn Cubeyr'den veya ikrime'den r~vayet etmi§tir. Hti,§eym de bu 
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gori.i§i.i Ebu Bi§r'den rivayet eder. Kendisinden gelen rivayetlerden bi
rinde Katade de boyle soylemi§tir. 

2 - Dahhak'in soyledigine gore bu kavim, Sakif kabilesidir. 
3 - Ci.iveybir'in soyledigine gore bu kavim; Hanife agulland1r. 

Muhammed ibn ishak da bu gori.i§i.i Ziihriden rivayet ediyar. ,BU:nun 
bir benzeri Said ve ikrime'den de rivayet edilmi§tir. , · · 

4 - Bunlar iranhlard1r. Ali ibn Ebu Talha bu gori.i§i.i ibn Ab
bas'tan rivayet eder. Ata, Mi.icahid ve kendisinden gelen riva'yetlerden 
birinde ikrime de boyle soylemi§tir. 

Ka'b el-Ahbar bu kavmin Rumlar aldugunu soyli.iyar. ibn Ebu Ley
la, Ata, Hasan ve . Katade'den rivayete gore ise bunlar iranhlar ve 
Rumlard1r. Mi.icahid'den rivayete gore bunlar puta tapanlard1r. · Yine 
Mi.icahid'den' rivayet edildigine gore bunlar, gi.ic;IU kuvvetli insanlar 
alup belirli bi_r f1rka ta'yin edilmerrii§tir. ibn Ci.ireyc de poyle soyli.iyar. 
Bu gori.i§ ibn Cerir tarafmdan da tercih edilmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize el-E§ecc'in ... Ziihri'den «Siz yakmda 
zarlu sava§C,:l alan bir kavme kar§I sava§maya c;agnlacaksmiZ.>> ayeti 
hakkmdaki fivayetinde a, §Oyle demi§tir: Bunlar heni.iz gelmeini§lerdir. 
Yine ibn Ebu Hatim'in, babas1 kanahyla ... «Siz yakmda zarlu sava§C,:I 
alan bir kavme kar§l sava§maya c;agnlacaksmiZ.>> ayeti hakkmda Ebu 
Hi.ireyre'den rivayetine gore; a, §6yle ·demi§tir: Onlar,· sava§C,:l bir mil
lettir. Yine ibn Ebu Hatim'in Si.ifyan kanahyla ... Ebu Hi.ireyre'den, anun 
da Hz. Peygamber (s.a.) (len rivayetine gore a, §byle buyurmu§tur: «Siz
ler ki.ic,:i.ik gozli.i, ki.ic;i.ik ve ya'sSl burun~U bir kavimle sava§madlkC,:a ki
yamet kapmayacakhr. Onlarm yi.izleri, sanki · deri kapll kalkanlar gibi
dir. Si.ifyan der ki: Onlar Ki.irtlerdir. Ibn Ebu Orner der ki: Bir yerde 
(yaz1h alarak) buldum ki Ibn Ebu Halid 1-:::..basmin §6yle dedigini nak
lediyar: Ebu Hiireyre biziin yamm1za mi.isatir alarak indi ve Allah Ra
suli.i ·(s.a.)ni.in: Sizler kildan ayakkab1lar giymi§ bir kavimle sava§acak
simz, hadisini tefsir edip: Onlar sava§C,:l bir millettir, yani Ki.irtlerdir, 
dedi. · 

((Onlarla sava§IrsmiZ veya anlar mi.isli.iman alurlar .. » Onlarla cihad 
ve sava§, sizin ic;in me§ru' k1lmmi~tlr. Qnlar tiuhalde devam ettikleri 
si.irece anlara kar§I zafer sizindir. Ya da anlar mi.isli.iman alacak ve ken
di ihtiyarlan ile sava§Slz ·alarak sizi'n dininize gireceklerdir. · 

· ~ayet itaat ederseniz; (Allah'm emrine icabetle cihada c;1kar ve 
u'zerinize farz k1lm~nlan yerine. getirirseniz) · All~h size gi.izel bir ecir 
veri:r. A;ma· daha once .. (davet edildiginiz halde geri kald1gm1z . Hudey
biye sava§mda ·geri dondi.igi.iniiz gibi yine ·donecek alursamz sizi elim bir 
azabla azf>.bland1nr. · · . .. 

Daha sanra Allah Teala cihad1 terketmeye ma'zeret te§kil edecek 
ozi.irleri zikreder. Bunlardan kiniisi karluk ve tapalhk gibi devamhd1r, 
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kimisi de belirli giinlerde ki§iye fmz olan ve daha sonra sona eren has
tahk gibi siireli, anzi oziirlerdir. Belirli giinlerde hasta olan kimse has
tahk halinde iyile§inceye kadar devamh oziir sahipleri hiikmiine girer. 
Daha sonra Allah Teala cihada, Allah ve Rasuliine itaata te§vikle §i::iyle 
buyurur: «Kim, Allah' a ve peygamberine itaat :ederse; onu altlarmdan 

· Irmaklar akan cennetlerine sokar. Kim de geri kahr (cihaddan imti
na' eder ve diinya ge~imliklerine yonelir)sa, (diinyada zillet, . ahirette 
cehennern ile olmak iizere) onu elim bir azab ile azablandmr.» 

18 - Andolsun ki, sana o agac1n altlnda bi' at ederler
ken Allah mu'minlerden hofim1d olmufitur. Kalblerinde 
olan1 bilmi§ de onlara sekineti indirmifi ve onlan pek ya
kln b,ir fe~ihle muka.fatlandlrmlfitlr . 

19 -'- V e alacaklan bol ganimetlerle. Allah Aziz, Ha
kim oland1r. 

0 Agacm ·Altmda Bi'at Edenler 

Allah Teala bu ayet-i kerime;!'lerde, agacm altmda RasUlii (s.a.)ne· 
biat etmi§ olan mii'minlerden ho§nud oldugunu haber veriyor. Daha 
once oniarm saYI~an zikredilmi§ti ki }?in dart yiiz ki§iydiler. Altmda bi
at etmi§ olduklan aga~ ise Hudeybiyearazisindeki bir akasya agac1 idi 
Buhari der ki: Bize Mahmud'un... Tank ibn AbdurraJ'lman'dan riva 
yetine gore o, §i::iyle anlatlyor: Racca gitmi§ ve namaz k1lan bir toplulu
ga rastlarni§tim. Bu mescid ne mescididir? diye sordum. Altmda Allah 

, Rasulii (s.a.)niin R1dvan bi'atiiu yapmi§ oldugu aga~t1r, dediler. Said 
ibn Miiseyyeb'e gelerek bunu habet verdim de Said §i::iyle dedi. Babamm 
bana naklettigine gore o, agacm altmda Allah Rasulii (s.a.)ne bi'at eden
lerdenmi§. Babam §i::iyle demi§ti: Bir sonraki sene ~1ktlgim1zda agac1 
unutmu§ ve bulamarni§tik. Said der ki: Muhammed (s.a.)in ashab1 o 

. agac1 bilmiyorlarken size mi ogretiltli?. Siz mi daha iyi bilrnektesiniz? 
«Kalblerinde olam (dogrulugu, vefaYI, Allah)n ernrini i§itip itaat 

etmelerini) b!lmi§ de onlara sekineti, (kalb huzuru ve siikunu) indir
mi§ ve onlan pek yakm bir fetihle :W.iikafatlandirmu~tir.» Allah'm on
Ian miikafatlandirrni§ oldugu fetihler onlarla diisman arasmdaki ban§ 
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ve bu ban§ sayesinde meydana gelen Hayber'in, Mekke'nin, daha sonra . 
da diger ikltm ve Ulkelerin fethi gibi devamll ve pe§pe§e gelen umumi 
hay1rlar, diinya ve ahirette onlar ic;in meydana gelen izzet, zafer ve yu
celiktir. Bu sebepledir ki «Ve alacaklan bol ganimetlerle. Allah Aziz., 
Hakim oland1r.n· buyurmu§tur. ibn Ebu Hatim der ki:· Bize Ahmed ibn 
Muhammed ibn Yahya'nm .. . iyaz ibn Seleme'den, onun da babasmdan · 
·fivayetine gore o, §Oyle anlatlyor: Biz ogle vakti istirahata c;ekilmi§ken 
Allah Raslilii (s.a.)niin miinadisi §Oyle nida etti : Ey insanlar, Ruh'el-Ku
diis indi. Haydin bi'ata, haydin bi'ata. Allah Rasulii bir akasya agacmm 
altmda idi. <;evresine toparlamp"ona biat ettik. i§te · Allah Teala'mn: 
«Andolsun ki, sana o agacm altmda bi'at ederlerken Allah mii'minlerden 
h9§nlid olmu§tur.» kavli' budur. Allah Rasulii bir elini diger eli ile tuta
rak Hz. Osman i'c;in biat etti. insanlar : Osman ibn Affan'a ne olmu§ ki, 
durumu gayet giizel. 0 Mekke'de· Beytullah'I tavaf ediyor, biz ise ·hala 
buraday.1z, demi§lerdi. Allal:;l Rasulii (s.a.) §Oyle buyurdu: OsJ:?lan oi'a
da §U kadar sene kalsa bile ben tavaf etmedikc;e o,Beytullah'I tavaf et
mez. 

2Q ___:_ Alla~, size ~le gec;ireceginiz bol ganimetler vaad~ 
etmi~tir. Bunu size,hemen vermi~ · ve insanlann ellerini siz
den c;ekmi~tir ki mfr'mirilere bir ayet olsun ve sizi dosdog
-ru . yola hidayet etsin. 

· 21 - Buridan ba~ka si~in gP,cunuzun yetmedigi ama' 
Allah~1n sizin ic;in saklad1g1 ganimetler de vard1r. Ve Allah 
her , ~eye kadir oland1r. 

22 -- 0 kufredenler, sizinle sava~a kat1lsalard1 mutla-
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' 
ka arkalann1 d6nerlerdi. Sonra bir veli ve yard1mci da bu-
lamazlardl. 

23 - Bu, 6nceden beri gec;mi~ olan Allah'1n sunnetidir. _ 
Ve sen, Allah'1n siinnetinde asla bir degi~iklik bulamazs1n. 

24 - Mekke'nin g6beginde sizi onlara muzaffer klldik
tan sonra, onlann ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlar~ 
dan c;eken O'dur. Allah yaptlklannizl gormekte oland1r. 

Miicahid, «Allah size ele gec;ireceginiz bol ganimetler vaadetmi§tir.)) 
ayetinde bugiine kadar elde edilen biitiin ganimetlerin kasdE;!dildigini 
sayler. <<Bunu size hemen vermi§.)) ayetinde kasdedilen ise, Hayber'in 
fethidir. Avfi'nin ibn Abbas'tan rivayetine gore ise, size ,hemen vermi§ 
oldugu ganimet ile Hudeybiye ban§l kasdedilmektedir. · 

<<Ve insanlarm ellerini sizden c;ekmi§tir.)) Ki, dii§manlanmz sizin 
aleyhinize ic;lerinde gizlemi§ olduklan muharebe, sava§ gibi kotiiliik
leri size ula§tlramam1§lard1r. Aym §ekilde arkamzda b1raktlgm1z i~

sanlarm ellerini de aileleriniz ve haremlerinizden c;ekmi§, engellemi§
tir. <<Ki bu, mii'minlere (ibret alacaklan) bir ayet olsun.)) f?iiphesiz Al
lah onlann koruyuc':lsu, say1lanmn azhgma ragmen diger dii§manlara 
kar§l yard1mciland1r. Boylece onlar, Allah'm kendilerine yaptlg1 bu 
muamele ile i§lerin ak1betlerini en iyi bilenin Allah oldugunu anla
yacaklardu:. Yine anlayacaklard1r ki, zahirde ho§lanmasalar bile mii'
min kullan hakkmda Allah'm sec;mi§ oldugu elbette tercihe §ayan olan
dlr. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyurur: «Bir §ey hO§U
nuza gitmedigi halde sizin i<;in hay1rh olabilir,» (Bakara, 21~) . 

<< (Allah'm emrine boyun egmeniz, O'na itaatla t9 .. bi olmamz) ve 
(Rasuliine muvafakatlmz sebebiyle) sizi dosdogru yola hidayet etsin.)) 

<<Bundan ba§ka sizin giiciiniiziin yetmedigi ama Allah'm sizin ic;in 
saklad1g1 ganimetler de vard1r. Ve Allah her §eye kadir olandlr.)) Yani 
ba§ka bir ganimet. Bir ba§ka fetih. Siz ona giic; yetiremediginiz halde Al
lah Teala onu sizin ic;in kolayla§tlrmi§ ve c;epec;evre ku§atml§tlr. f?iip
hesiz Allah miittaki kullanm hie; ummad1klan yerden nz1klandmr. 
).\1iifessirler, bu ganimetle neyin kasdedildiginde ihtiliH etmi§lerdir. ibn 
Abbas'tan rivayetle Avfi, bu ganimetin Hayber ganimeti oldugunu say
ler. Bu; Allah Teala'mn <<Bunu size hemen vermi§tir.)) ayetine gore Hu
deybiye musalahas1d1r. Dahhak, lbn ishak ve Abdurrahman ibn -Zeyd 
ibn Eslem boyle soylemektedir. Katade ise bu ganimetin Mekke fethi' 
oldugunu soyler. ibn Cerir de bu gorii§ii tercih etmi§tir. ibn Ebu· Leyla 
ve Hasan el-Basri ise bu ganimetin, ir11n.ve Rum ganimetleri oldugunu 
soylemektedir. Miicahid daha da geni§ dii§iinerek tiu ganimetiri, k1ya-
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met gfuliine kadar .alacak her fetih ve ganimet aldugunu soylemi§tir. 
Ebu Davud et-Tayalisi'nin ~u'be kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayeti_ne 
gore; a, «Bundan ba§ka sizin giiciiniiziin yetmedigi ama Allah'm sizin 
i~in saklad1g1 ganimetler de vardrr.>> ayeti hakkmda der ki: Bunlar ·.bu
giine kadar yap1lan fetihlerdir. 

«0 kiifredenler, sizinle sava§a kat1lsalard1 mutlaka arkalanm d6-
nerlerdi. Sanra bir veli ve yard1mc1 da bulamazlardu Allah Teala, ina
nan kullanm miijdeleyerek §6yle buyurur: ~ayet mii§rikler anlarla sa
va§ml§ alsalard1; hie; §iiphesiz Allah Teala, RasUliine ve inanan kulla
rma yard1m ederdi de kafirlerin ardusu arkalanm doni.ip ka~arak he
zimete ugrarlard1. Onlar· bir dast :ve yard1mc1 da bulamazlardl. <;iinkii 
Allah, Rasulii ve Allah'm taraftarlan alan mii'minler safmdad1r. 

«Bu, 6nceden beri gec;mi§ alan Allah'm siinnetidir. Ve sen, Allah'
m siinnetinde asla bir degi§iklik bulamazsm.n Allah'm yaratlklan hak
kmdaki siinneti ve adeti budur: Hak ile bat1lm aynlacag1 bir yerde kii
fiirle ima,n ne zaman kar§I kar§Iya gelse Allah mutlaka kiifre kar§l 
imana yard1mc1 alur, hakk1 yiiceltirken bat1h alc;altlr. Nitekim Bedir 
giinii miisliimanlann say1 ve haz1rhgmm azhgma ve mii§riklerin say1 
ve haz1rhklanmn ~akluguna ragmen dii§manlan alan mii§riklere kar§l 
dastlan alan mii'minlere yard1mc1 almu§tur. 

«Mekke'nin gobeginde sizi anlara muzaffer k1ld1ktan sanra anla
rm ellerini sizden, sizin ellerinizi de anlardan ~eken O'dur. Allah yap
tlklarmiZl gormekte aland1r.n ayet-i kerime'sinde Allah Teala, inanan 
kullarma alan nimetlerini amyar. 0 zaman da mi.i§riklerin ellerini an
lardan c;ekmi§ ve mii§rikler anlara bir kotiiliik ula§tlramami§tlr. Mii'
rrlinlerin ellerini de mii§riklerden ~ekmi§tir ki boylece anlarla Mescid-i 
Haram'm yamnda sava§mami§lardir. Aksine her iki grubu da karumw~ 
ve mii'minler ic;in mahza hay1r, diinya ve ahirette giizel bir ak1bet al~m 

· ban§I aralarmda gerc;ekle§tirmi§tir. Daha once Seleme ibn Ekva hadi
sinde de gec;tigi i.izere miisliimanlar, _yetmi§ mii§rik esiri getirip Allah 
RasUlii (s.a.)niin huzurunda bagh alarak durdurduklan zaman Hz: 
Peygamber anlara bakmi§ ve : Onlan sahverin ki, bu anlar ic;in giinah
karhgm ba§lang1c1 ve neticesi alsun, buyurmu§tu. Bu hususta Allah 
Teala da: «Onlarm ellerini sizden, sizin ellerinizi de anlardan c;eken 
O'dur .. . >> ayetini. inzal buyurdu . , 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid ibn Harun'un .. . Enes ibn Malik'
·den rivayetine gore a, §6yle anlatlyar: Hudeybiye giinii aldugunda, Mek
kelilerden silahh seksen ki§i Ten'im dag1 tarafmdan Allah RasUlii (s.a .) · 
ve ashabmm iizerine saldlrmi§tl. Onlar Allah RasuHi (s.a .)ne baskm 
yapmak istiyarlardL Hz: Peygamber anlara beddua etti de yakaland1lar. 
Affan ise Hz. Peygamberin anlan bagi§lad1gm1 sayler. Bu hadise iizerine .. 
<<Mekke'nin gobeginde· sizi anlara muzaffer k1ld1ktan sanra arilarm el- , 
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lerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan <;eken O'dur.n ayeti nazil ol
du. Muslim ve Siinen'inde Ebu Davud, Siinen'lerinin tefsir boliimiinde 
Tirmizi ve Nesei bu hadisi muhtelif kanallardan olmak iizere Hammad 
ibn Seleme'den rivayet etmi§lerdir. 

Yine _imam Ahmed der ki: Bize Zeyd ibn Habbab'm ... Abdullah ibn 
Mugaffel el-Miizeni~den rivayetine gore; 'o, §6yle anlatml§: Allah Te
ala'nm Kur'an-1 Kerim'd~ beyan buyurdugu agacm dibinde Allah Ra
sulii (s.a.) ile beraberdik. Agacm' baz1 dallan Allah Rasulii (s.a. ile Ali 
ibn Ebu Talib'in s1rtma dii§iiyordu. Siiheyl ibn Amr da Hz. Peygam
ber'in huzurundaydL Allah Rasulii (s.a.) Hz. Ali'ye: Yaz: Rahman ve 
Rahim olan Allah'm ad1yla, buyurdu. Siiheyl, Hz. Ali'nin elini tutarak: 
Biz Rahman ve Rahim'i bilmeyiz; bizim meselemizde bildigimizi yaz, de
di. Hz. Peygamber: Yaz: Bismike Allahiimme, buyurdu. Hz: Ali: Bu, Al
lah'm Rasulii Muhammed ile Mekke ehlinin iizerinde anla§tlklan ahid
namedir, yazml§tl. Siiheyl ihn Amr yine onun elini tutarak: ~ayet sen 
onun el<;isi isen , bu takdirde biz sana zulmetmi§ oluruz; bizim mesele
mizde bizim bildigimizi yaz, dedi. Allah Rasulii: Bu, Abdullah oglll ~v~ll 
hammed'in iizerinde anla§tlg1d1r, yaz, buyurdu. Biz bu durumda iken 
birdenbire silahh otuz gen<; iizerimize s1<;rad1. Allah Rasulii (s.a.) on
lara beddua etti de Allah onlan sag1r etti (ba§ka bir rivayete gore goz
lerini kor etti). Uzerlerine yiirtiyiip yakalad1k. Allah Rasulii (s.a.) : 
H~rhangi bir kimsenin ahdiyle mi geldiniz? Veya herhangi bir kimse 
size emfm verdi mi? buyurdu. Onlar : Hay1r, dediler de Allah Rasulii 
onlan serbest b1raktl. Bunun tizerine Allah Teala: «Mekke'nin . gobe- , 
ginde sizi onlara muzaffer k1ld1ktan sonra onlarm _ellerini sizden, sizin 
ellerinizi de onlardan <;eken O'dur. Allah, yapt1klarm1zl gormekte olan
dlr .>> ayetini indirdi. Nesei de hadisi Huseyn ibn Vak1d kariahyla riva
yet etmi§tir. 

ibn Cerir der ki : Bize ibn Humeyd'in ... ibn Ebzfl}dan rivayetine 
gore; o, §6yle anlatlyor: Hz. Peygamber (s.a.) kurbanllklan <;1kanp Ziil
huleyfe'ye ula§~iginda kendisine Hz. Orner: Ey Allah'm peygamberi, se
ninle harp halinde olan bir kavme silahs1z ve stivaxiler olmaks1zm gi
diyorsun, dedi. Hz. Peygamber de Medine'ye haber gondedp orada ne 
kadar silah ve at varsa yiikletip getirtti. Mekke'ye yakla§tlgmda Mek
ke'ye girmesini engellediler. Yiiriiyiip Min9}ya geldi ve orada konakla-

. d1. Q1kard1klan gozcti, ikrime ibn Ebu Cehl'in Hz. Peygamberin iizerine 
be§ ytiz ki§iyle ytirtidtigti haberini getirdi. Allah Rasulti Halid ibn Ve
lid'e: Ey HiUid, gelen senin amcaoglundur, athlar i<;inde geliyor, dedi. 
Hz. Halid: Ben Allah'1n klhclylm, Rasuliintin k1hc1yim - i§te o gun ken
disine Seyfullah ad1 verildi- ey Aliah'm RasUlti, beni diledigin yere 
gander, dedi. Hz. Peygamber de onu athlann . iizei:'ine gonderdi. Halid: 
~i'b denilen mevkide ikrime ile kar§ila§lp onu hezimete ugrattl ve Mek-
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ke c;evresindeki baglara kadar kovalad1. ikrime'nin doniii}i.inde yine onu 
hezimete ugratlp Mekke bahc;elerine s1gmmaya mecbur b1raktl. ikrime 
iic;iincii donii§iinde de bozguna ugrayrp Mekke bahc;elerine s1gmmak 
mecburiyetinde kald1. Bunun iizerine Allah Teala: ((0 kiifredenleri elim 
bir azab ile azabland1nr.» klsmma gelinceye kadar ((Mekke»nin gobe
ginde onlarm ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan c;eken O'du:r; ... » 
ayetlerini indirdi. Allah Teala, peygamberini, muzaffer k1ld1ktan sonra 
onlarla sava§maktan alakoymu§tur ki, heniiz Mekke'de kalmi§ bulunan 
miisliimanlar atlarm ayaklan altmda ezilmesinler. . 

ibn Ebu Hatim de bu haberin bir benzerini ibn Ebza'dan rivayet 
etmektedir. Ancak bu hadisin ifildeleri §iiphelidir. Zira bunun Hudey
biye senesi olmas1 miimkiin degildir. H9Jid o zamanda heniiz miislii
man olmami§tl. Aksine o giinde mii§riklerin oncii kuvveti durumunday
dl. Bu husus sahih bir hadiste belirtilmektedir. Umret'iil-Kaza senesi 
olmas1 da caiz degildir. Zira ertesi ytl Allah Rasulii (s.a.)niin umre yap
mas! ve Mekke'de iic; giin .kalmas1 §artl ile anla§ma yapmi§lardL Buna 
istinaden Hz. Peygamber Mekke'ye geldiginde onu engellememi§ler, 
onunla sava§mami§lardL ~ayet bu hadise Mekke'nin fethi giinii olmu§
tur, denilirse; buna cevabimiz §6yle olacakt1r: Bunun fetih giinii olmas1 
da caiz degildir. Zira fetih senesi Hz. Peygamber kurbanhklar siiriip go
tiirmemi§ti. 0 biiyiik bir. ordu ic;inde muharebe ve sava§ ic;in gelmi§ti. 
0 halde yukardaki hadisin ifadeleri arasmda bo§luklar vard1r ve her 
halde ic;ine bir §eyler kan§ml§ olmahd1r. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn ishak der ki: Benim itM.mda bulunamayacag1m birisi bana 
ibn Abbas'm kolesi ikrime'den · nakletti ki Kurey§liler, ic;lerinden kirk 
veya elli ki§iyi gondererek onlara Hz. Peygamberin ashabmdan birini 
ele gec;irmek iizere Rasulullah'm ordugahma geceleyin yakla§malanm 
emretmi§lerdi. i§te bunlar yakalamp Hz. Peygamber (s.a.)e getirildi
ler. Allah Rasulii onlan bag1§lay1p serbest b1raktl. Onlar, Allah Rasu
lii (s.a.)niin askerine ta§ ve ok atmi§lardL ibn ishak §6yle devam eder: 
i§te bu konuda Allah Teala: ((Onlarm ellerini sizden, sizin ellerinizi de 
onlardan c;eken O'dur .. . » a,yetini inzaJ buyurdu. 

Katade der ki: Bize anlatlld1gma gore ibn Ziineym admdaki bir 
adam Hudeybiye'deki Seniyye denilen yere c;Ikmi§tl: Mii§rikler ona ok 
atlp oldiirdiiler. Hz. Peygamber de bu mii§riklerin iizerine athlar gon
derdi. Bu athlar kafirlerden on iki siivariyi yakalaytp Hz. Peygambere 
getirdiler. Rasulullah orilara: Siz herhangi bir anla§ma iizere misiniz? 
Siz :Qerhangi bir zimmet iizere misiniz? diye sordu. Onlarm; haytr, ce
vabl iizerine de kendilerini (serbest) b1rak1p gonderdi. i§te bu hususta 
Allah Teala: ((Onlarm ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan ce
;ken O'dur .. . » ayetini indirdi. 
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25- Onlar, kiifretmi!? olanlard1r. Sizi Mescid-i Ha
ram'l ziyarett en Ve bekletilmekte Olan kurb~H~J.!dan da 
mahalline ula!?maktari men'edenlerdir. Eger orada heniiz 
bilmediginiz mii'min erkeklerle, mii'min kad1nlan bilme
yerek ezmek suretiyle iiziintiiye kap1lman1z ihtimali olma
saydl, Allah sa va!?l 6nlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek 
i<;in Allah boyle yaprnl!?tlr. Eger onlar birbirinden aynlmlf) 
olsalardl 0 kiifredenleri elim bir aza bla aza blandlnrdlk. 

26 - 0 kiifredenler kalblerinde hamiyyeti, cahil~yyet 
hamiyyetini ate!?lendirdiklerinde Allah; sekinetini pey
gamberine ve mii'minlerin iizerine indirdi. Ve onlan tak
va sozii iizerinde durdurdu. Onlar buna daha laylk ve ehil 
kimselerdi. Allah her !?eyi bilmekte oland1r. 

Hudeybiye Musalahast 

Allah-Teala Kurey§lilerden ve Allah Ras~lii (s.a.)nii yenmeleri i~in 
onla;ra yard1m eden Arap mii§riklerinden haber vererek §6yle buyuru
yor: «Onlar kiifretmi§ olanlard1r. (Kiifredenlerden ba§kasi degillerdir). 
Sizi (ger~ekte Mescid-i Haram'm ehli oldugunuz ve ona daha laYik ol
dugunuz halde) Mescid,-i Haram'1 ziyaretten ve 'bekletilmekte olan kur
banllklan da mahalline ula§maktan .men'edenlerdir.» Bu, onlarm azgm
llk ve inadlanndan l:Ja§ka bir §ey degildir. ilerde a~1klanacag1 iizere ma
halline uia§tlnlmayi bekleyen kurbanllklar .Yetmi§ deve idi. 

«Eger orada heniiz sizin bilmediginiz .!ve kavimlerinden korktuklan 
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it;in imanlanm gizleyen ve onlarm arasmda kalan) mii'min erkeklerle 
mii'min kadmlan bilmeyerek ezmek suretiyle iiziintiiye kap1lmamz ih
timali olmasayd1, Allah sava§l onlemezdL» Aksine sizi onlar iizerine 
musallat k1lard1 da onlan ve ileri gelenlerini oldiiriir, hayatlanm son
diiriirdiiniiz. Ama onlarm evleri arasmda bu sava§ s1rasmda tamyama
yacagmiz mii'min erkekler ve mii'min kadmlardan olu§an kavimler de 
vard1r. <<Allah dilediklerine rahmet etmek ic;in boyle yapml§tlr.n ina
nanlan aralarmdan kurtarmak ic;in Y;e bir de onlardan c;ogunun islam'a 
donmesi ic;in onlann cezalandmlmalanm geciktirmi§tir. Eger onlar 
(mii'minler), birbirlerinden (aralarmda bulunduklan kafirlerden) ay~ 

nlml§ olsalard1 (§iiphesiz sizi onlarm iizerine musallat ederdik de, on
Ian yaygm bir §ekilde katlederdiniz ve boylece o kiifredenleri elim bir 
azabla• azablandmrdlk.n 

Haf1z Ebu Kas1m et-Taberani der ki: Bize Ebu Zenba' Ravh ibn 
Ferec_Jn ... Ciineyd ibn Sebu'd:;tn rivayetine gore; o, §Oyle dermi§: Gii
niin ba§langiCmda Allah Rasulii (s.a.)ne kar§l kafir olarak sava§tlm, 
giiniin sonun:da ise miisliiman olarak onunla birlikte sava§tlm. Bizim 
hakklm1zda: <<Eger orada heniiz bilmediginiz mii'min erkeklerle mii'
min kadmlan bilmeyerek ezmek suretiyle iiziintiiye kap1lmamz ihti
mali olmasaydi. .. n ayeti nazil oldu. Biz dokuz ki§i idik. Yedimiz erkek, 
ikimiz de kadmdL Taberani hadisi ba§ka bir kanaldan ; olmak iizere 
Muhammed ibn· Abbad el-Mekki'den de rivayet etmektedir ki, onun is
nad zincirinde Ebu Cum'a Ciineyd ibn Sebu' kayd1 gec;mektedir. Ayn
ca hadisi ibn Ebu Hatim de Racer ibn Halef kanahyla rivayet etmek
tedir. Onun rivayet ettigi hadisin ifadeleri §Oyledir: Biz ii<; erkek, do
kuz kadm idik. Bizim hakk1m1zda : «Eger orada heniiz bilmediginiz 
mii'min erkeklerle mii'min kadmlan bilmeyerek ezmek suretiyle iiziin
hiiye kapllll}amz ihtimali olmasayd1. .. » ayeti nazil oldu. ibn Ebu Ha
tim'in Ali ibn Hiiseyn kanahyla .. . ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, 
«Eger onlar birbirinden aynlml§ olsalard1, o kiifredenleri elim bir azabla 
azablandmrd1k.n ,ayeti hakkmda §oyle dermi§: ~ayet kafirler mii'min
lerden aynhp tefrik edilebiimi§ olsayd1, Allah mii'minlerin kafirleri ol
diirmesi suretiyle 0 kufredenleri elim bir azabla azablandmrdl. 

«0 kiifredanler, kalblerinde hamiyyeti, cahiliyyet hamiyyetini ate§
.lendirdiklerinde ... » Bu durum; «Rahman ve Rahim alan Allah'm adiy
la.n ve ': ccBu Allah'm elc;isi Muhammed'in iizerinde anla§tlg1d1r.n ya
Zilmasun kabul etmedikleri zaman olmu§tur. «Allah; sakinetini pey
gamberine ve mii'minlerin iizerine indirdi. Ve onlan .takva sozii iize
rinde durdurdu.n Takva sozii, ibn Cerir ve Abdullah ibn im:am Ah
med'in rivayet etmi§ olduklan hadiste belirtildigi iizere ((Allah'tan ba§
ka ilah yoktur.n' soziidil.r. Bu hadis §Oyledir: Bize Hasan ibn Kazea Ebu 
Ali el-Basri'nin ... Ubeyy ibn Ka'b'dan rivayetine gore; o, Allah Rasulii 
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(s.a.)nu §oyle buyururken i§itmi§: Onlan takva sozu uzerinde ·durdur
du. Bu; . Allah'tan ba§ka ilah yoktur sozudur. Hadisi Tirmizi de. Hasan 
ibn Kazea'dan rivayet etmi§ ve §oyle demi§tir: Hadis garibdir. Sadece 
onun rivayetiyle bilmekteyiz. Ebu Zur'a'ya bu hadisi sordum. Sadece 
bu kanaldan bilindigini soyledi. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Mansur er-Ramadi'nin ... 
Ebu Hureyre'den rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§
tur: Allah'tan ba§ka ilah yoktur, deyinceye kadar insanlarla sava§mak
la emrolundum. Her kim, «Allah'tan ba§ka ilah yoktur» derse; bir hak
ka kar§Ihk olmas1 mustesna mahm ve nefsini benden korumu§tur. He
sabi da Allah'a aittir. Allah Teala kitabmda bir ayet indirip §Oyle bu
yurur: <<Qtinku onlara; Allah'tan ba§ka ilah yoktur, denildiginde bu
yuklUk taslarlardL» (Saffat, 35) . Allah Teala aynca: «Ve onlan takva 
sozu uzerinde durdurdu. (Onlar buna lay1k ve ehil kimselerdi) .» bu
yurur ki bu soz: · «Allah'tan ba§ka ilah yoktur, Muhammed Allah'm elgi
sidir.)) sozudur. Onlar bu sozu buyuklendikleri igin soylememi§ler; Hu
deybiye giinu mii§rikler de aym buyuklenme igine girmi§lerdir. Allah 
Rasulu (s.a.) muddet meselesinde (ban§ iginde kahp harp yapmaya-

. caklan muddet konusunda) onlarla yazi§ffil§tlr. ibn Cerir de hadisi bu 
fazlahklarla beraber Zuhri kanahyla riv9,yet etmi§tir. Gortinii§e gore 
bunlar Zuhri'nin sozunden hadis metnine kan§mi§ olmahd1r. En dog
rusunu Allah bilir. 

Mucahid, ayette gegen takva sozunun ihlas oldugunu sayler. Ata 
ibn Ebu Rebah ise takva soztinu §oyle apklar: Bu soz: Tek ve.ortag1 ol
maksizm Allah'tan ba§ka ilah yoktur. MUlk O'nundur, Hamd O'nad1r ve 
0 her §eye gug yetiricidir, sozudur. Yunus ibn Bukeyr'in ibn ishak kana
hyla ... Misver'den rivayetine gore takv9, sozu; tek ve ortag1 olmaksi
zm Allah'tan ba§ka ilah yoktur, sozudur. Sevri'nin Seleme ibn Kuheyl 
kariahyla ... Ali'den rivayetine gore takva sozu hakkmda o, §oyle de
mi§tir: Bu; A,llah'tan ba§ka ilah yoktur ve Allah en buyuktur, sozu
diir. ibn Orner de boyle soylemi§tir. Ali ibn Ebu Talha ise ibn Abbas'm 
<Ne onlan takva sozu uzerinde durdurdu.» ayeti hakkmda §Oyle dedigini 
nakleder: Bu soz; Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma §ehadettir ve o, her 
takvamn ba§1d1r. Said ibn Ciibeyr; Allah'm inananlan takva sozu iize
rinde durdurm:asm1 §Oyle ag1klar: Bu; Allah'tan ba§ka ilah yoktur, so
zii ile Allah yolunda cihadd1r. Ata el-Horasani der ki: Bu soz; Allah'tan 
ba§ka ilah yoktur, Muhammed Allah'm elgisidir, sozudur. Abdullah ibn 
Mubarek'in 'Ma'mer'den, onun da Zuhri'den rivayetine gore takva sozu; 
Rahman ·ve Rahim olan Allah'm ad1yla, sozudur. Katade de takva l;>O
ziinu, Allah'tan ba§ka ilah yoktur, sozii ile ag1klar. 

«Onlar buna daha lay1k ve ehil kimseler:di. Allah her §eyi bilmekte 
oland1r. (Kimin hayra, kimin 'de kotUliige mustehak oldugunu en iyi 0 
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bilir.)» Nesei der ki: Bize ibrahim ibn Said'in ... Ebu idris'den, onun 
da Ubeyy ibn Ka'b'dan .rivayetine gore; o, ayeti: 0 kiifredenler kalble
rinde hamiyyeti cahiliyyet hamiyyetini ate§lendirdiklerinde, §ayet siz 
de onlarm ate§lelldigi gibi ate§lenmi§ olsaydm1z hi<; §iiphesiz Mescid-i 
Haram fesada bogulurdu, §eklinde okurmu§. Bu k1raetin Hz. Omer'e 
ula§masi iizerine Hz. Orner ona kar§I biraz sert davranmi§ da Ubeyy: 
Sen iyi biliyorsun ki ben Allah Rasulii (s.a .)niin yanma girerdim, Al
lah'm ona ogrettiklerinden bana ogretirdi, demi§. Bunun iizerine Hz. 
Orner: Evet, §iiphesiz sen yamnda ilim ve Kur'an olan birisin. Allah ve 
Rasuliiniin sana ogrettiklerinden ogret ve oku, demi§. 

Hudeybiye Musalahas1 Hakkmda Varid Olan Hadisler : 
imam Ahmed der ki : Bize Yezid ibn Harun'un ... Misver ibn Mah

reme ve Mervan ibn Hakem'den rivayetine gore, onlar §Oyle anlatlyor: 
Allah Rasulii (s.a.) Hudeybiye senesi Beytullah'I ziyaret maksad1yla 
<;Iktl. Sava§ istemiyordu. Beraberinde yetmi§ deveyi kurbanhk olarak 
<;1kard1. <;evresindeki insanlar yedi yiiz ki§iydiler. Her on ki§i bir kur
ban getirecekti. Allah Rasulii <;1k1p Usfan'a vard1gmda Bi§r ibn Siifyan 
el-Ka'bi Rasulullah'a kavu§tU ve: Ey . Allah'm el<;isi, Kurey§ senin bu 
yiiriiyu§iinii i§itmi§ ve ne kadar develeri varsa yanlarma ahp <;Ikmi§
lar. Kaplan derilerinden z1rhlar giymi§ler. Uzerlerine bask1 yap1p yene
meyecegine dair Allah'a and i<;tiler. Halid ibn Velid'i siivarileri ile 
Kiira'el-Gamim'e oncii olarak <;1kard1lar, dedi. Allah Rasulii (s.a.) §OY
le buyurdu: Yaz1klar olsun Kurey§'e. Kafalanm harble bozmu§lar. Ne 
olurdu sanki insanlarla benim aramdan <;ekilselerdi? ~ayet insanlar be
nim hakklmdan gelirse, zaten onlarm diledikleri olmu§ olacak. ~ayet 
Allah beni muzaffer k1larsa, onlar zaten islam'a girecekler. ~ayet boy
le yapmasalar bile gii<;lii olarak sava§mi§ olurlardl. Kurey§ acaba ne · 
samyor? Allah'a yemin ederim ki Allah beni muzaffer k1lmcaya veya 
atlmm sadece onii tek ba§ma kalmcaya kadar Allah'm ~ni gondermi§ 
oldugu §ey iizere onlarla sava§maya deva,m edecegim. Daha sonrr. Al
lah RasUlii insanlara ·sag tarafa dogru yonelmelerini emretti de Ha
maz daglan arasmdan Mekke'nin alt tarafmdan · Hudeybiye ve Seniy
ye el-Murar'a <;Ikan. yola saptllar. Ravi anlatmaya §Oyle devam ediyor: 
Hz. Peygamber orduyu bu yola soktu. Kurey§ athlan, islam ordusunun 
toz bulutunun yollanmn otesinde kald1gm1 goriince, Kurey§'e donmek 
iizere hareket ettiler. Allah Rasulii (s.a.) <;1k1p sonunda Seniyye el~Mu
rar yoluna girdigi zaman devesi <;oktii. insanlar: Deve <;oktii, dediler. · 
Allah Rasulii (s.a.): Deve <;okmedi, zaten <;okmek ona yara§maz. Fakat 
fili Mekke'ye girmekten ahkoyan onu da ahkoymu§t~r. Allah'a yemin 
ederim ki, bugiin Kurey§, s1la-i rahm istegi ile beni bir yola <;agmrsa 
mutlaka bu isteklerine icabet ederim, buyurup insanlara: KonaklaYI
ruz, dedi. Ey Allah'm el<;isi, vadide insanlarm yaruna konaklayabilecegi 
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bir su yok, dediler de, Allah Rasutti (s.a.) sadagmdan· bir ok <;1kanp as~ 
habmdan birisine verdi. Bu oku oradaki eski kuyulardan birine indirip 
diktiler de o kuyudan su fl§k1rd1. Hatta insanlar orada deve sulamak 
i<;in yerler bile yaptllar. Allah RasiUti · (s.a.) dinlenip rahatlaymca bir 
de baktllar ki Huzaa kabilesiriden birtak1m insanlann arasmda Budeyl 
ibn Verka geliyor. Allah Rasulu (s.a.) daha once Bi§r ibn Stifyan'a soy
lediklerini onlara da tekrarlad1. Onlar Kurey§'e donup: Ey Kurey§ top
Iulugu, ~phesiz siz Muhammed hakkmda acele ediyorsunuz; Muham
med sava§ i<;in gelll!-edi, sadece -Beytullah'm degerini yuceltmek ve onu 
ziyaret i<;in gelmi§tir. Siz ise onlar hakkmda yanll§ zanna kap1ldm1z, 
dediler. 

· Muhammed ibn ishak'm naklettigine gore Zuhri §oyle anlatlyor: 
Mti§rigi ve musltimam ile Huzaa kabilesi Allah Rasulti (s.a.) ile ban§ 
i<;indeydiler. Mekke'de olanlardan hi<; bir §eyi Allah R~sUlu (s.a.)ne 
gizlemezlerdi. Mekke'liler: Allah'a yemin ederiz ki sadece bunun i<;in 
bile gelmi§ olsa, bizim uzeriinize baskm ve galebe ile asla giremeyecek. 
Araplar boyle bir §eyi konu§amayacaklar, dediler sonra da Amir ibn 
Lueyy ogullarmdan birisi olan Mikrez ibn Abd'1 Hz. Peygambere gon
derdiler. Allah Rasulu (s.a.) Mikrez'i gordtigu zaman: Bu, zalim bir 
adamd1r, buyurdu. Allah Rasulti (s.a.)ntin yamna ula§tlgmda Rasulul
lah daha once ashab1 ile konu§tugu gibi onunla da konu§tu. Mikrez Ku
rey§'e dontip Allah Rasulu (s.a.)nun soylediklerini onlara nakletti. Bu 
sefer Kurey§'liler Huleys ibn Alkame el-Kina.ni'yi Hz. Peygambere 
gonderdiler. 0 zamanda Huleys kendilerine Ehabi§ ad1 verilen ve Mek
ke'nin alt taraflarmda konU§UP anla§an Kurey§, Kinane ve Huzaa ka
bilesinden olu§an grubun efendisi durumundayd1. Allah Rasulu (s.a.) 
onu gorunce: Bu, <;okc;a ibadet eden bir kavimdendir. Kurbanllklan 
onun ytizune dogru surun, buyurdu. Kurbanhklan ona dogru surdtil8-r. 
Uzun sure yerine ula§tlnlm.amaktan dolay1 boyunlarma tak1lan kurban
hk al~rinin kiri§lerini yemi§ halde ya_dinin ortasmdan kurban
hkiarm keildisine dogru aktlgm1 gortince dondti ve gordtigunu ta'zim 
etmek maksad1yla Allah Rasulti (s.a.)nun yamna gitmekten vazgec;ti. 
Mekke'ye dondtigtinde: Ey Kurey§ toplulugu, §Uphesiz ben geri <;evril
mesi ve ahkonulmas1 helal olmayan bir §ey gordum: Kurbanhk alamet
ler i<;inde kurbanlar gordum. Yerine ula§tlnlmaktan uzun sure men'
edildikleri ic;in kurbanhk alametlerinin kiri§lerini yemi§ler, dedi. Otur; 
sen bilgisiz b~r bedeviden ba§ka bir §ey degilsin, dediler ve Allah Rasu
lu (s.a.)ne Urve ibn Mes'ud es-Sekafi'yi gondermek istediler. Ey Kurey§ 
toplulugu, Muhammed'e sizden kimi gondermi§seniz geldikleri zaman 
·onlan ofke ve kotu sozlerle kaT§lladlgllllZl gortiyorum. Biliyorsunuz ki 
siz babalarsm1z, ben ise ogulum. Ba§Imza geleni i§ittirh. Kavmimden 
bana itaat edecekleri toplay1p, geleyim ve sizi bizzat ben rahatlatayim, 
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dedi. Dogru soyledin, dediler. Elbette sen bizim katlm1zda tohmet alb
ria almmi§ degilsin. Urve ibn Mes'ud pk1p Allah Rasulii (s.a.)ne geldi, 
online oturdu ve: Ey Muhammed, karmakan§lk insanlan topladm, 
sonra da onlan kendi kabugunu k1rmak igin a§iretinin iizerine getir
din. Bak; Kurey§, ne kadar develeri varsa yanlarma ahp <_;Iktllar. Kap
lan derileri giydiler. Uzerlerine baskm yap1p yenemeyecegine dair Al
lah'a and igtiler. Allah'a yemin ederim ki ben, senin etrafmdaki §U kim
selerin yarm gevrenden gil yavrusu gibi dag1ldiklanm goriir gibi oluyo
rum, dedi. Ebubekir, Allah Rasulii (s.a .)niin arkasmda oturmaktayd1. Ey 
Lat'm kopegi dilini tut. Biz mi Allah Rasuli.iniin etrafmdan dag1llp gi
decegiz? dedi. Urve : Ey Muhammed, bu ·da kim? diye sordu. Hz. Pey
gamber : Bu, Ebu Kuhftfe'nin ogludur, buyurdu. Urve : Allah'a yemin 
ederim ki senin gegmi§te bana bir iyiligin dokunmaml§ olsayd1, ben bu 
soziiniin kar§Ihgmi verirdim. Bu soziin daha once yapml§ olduguna 
kar§Ihktlr, dedi. Sonra Urve Allah Rasulii (s.a.)niin 'sakahm tuttu. Mu
gire ibn ~u'be Allah Rasulii (s.a.)niin yamba§mda z1rhma biiriiniD:ii§ 
vaziyette ayaktayd1. Urve'nin eline vurup : Ba§ma bir §ey gelmesini is
temiyorsan, elini Allah Rasulii (s.a .)niin sakalmdan gek, dedi. Urve : 
Yaz1klar olsun sana. Ne kadar kaba ve sert olmu§sun, dedi. Allah Ra
sulii (s.a .) tebessiim etti. Urve : Bu kimdir ey Muhammed? diye sordu. 
Allah Rasulii (s.a.) : Karde§inin oglu Mugire ibn ~u'be'dir, diye cevab
ladi. ~u zalim herif mi? Nihayet pisligini diin y1kayabildin mi? dedi. Al• 
lah Rasulii · (s.a .) daha once ashab1 ile konu§tugu §ekilde onunla da ko
nu§tu ve harb maksad1yla. gelmedigini bildirdi. Urve, Allah Rasulii 
,(s.a.)nun yanmdan kalktl. Ashabmm ona nas1l davrand1gm1 gormii§
tii : Abdest ald1gm1 gorseler hemen ona ko§uyorlar, tiikiirdiigiinii gorse
ler hemen ona ko§uyorlar. Ondan bir kll di.i§tiigunii gorseler hemen 
ahyorlard1. Urve Kurey§'e dondii ve : Ey Kurey§ toplulugu, ben hiikiim
ranhk igindeki Kisra'nm yanma vard1m, hiikiimranllklan ve debdebele
ri iginde Kayser ve Neca§i'nin yanma gittim, ama Muhammed gibi as
habl iginde bir kral asla gormedim. Ben oyle bir kavim gordiim ki, onu 
hie; bir §ey igin asla teslim etmezler. Varm karanmz1 ona gore verin, 
dedi. Allah Rasulii (s.a.) bundan daha once Huzaa kabilesinderi olan 
H1ra§ ibn Umeyye'yi Sa'leb admdaki devesine bindirerek Mekke'ye gon
dermi§ti. H1ra§ Mekke'ye girdiginde Kurey§liler Sa'leb'i bogazlayarak 
oldiirmek istediler. Kendilerine Ehabi§ denilen Kinane, Huzaa ve Ku
rey§'ten anla§ml~ olan kimseler·-=Kurey§'i "btl i§i · yapmaktan ··aiik.oydu
lar da H1ra§ Allah Rasulii (s.a.)niin yamna doniip geldi. Rasulullah 
(s.a.) Mekke'ye gondermek iizere Omer'i gag1rd1. Ey Allah'm elgisi, nef
sim igin Kurey§'den korkanm. Orada Adiyy ogullarmdan beni koruya
cak hie; kimse yok. ·Kurey§ ise kendilerine olan dii§manhgiml ve sertli
gimi §iiphesiz biliyor. Bu i§ igin orada benden daha .c;ok izzet ve ikram 
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gorecek birisini sana gostereyim: Osman ibn Affan'1 gander, dedi. Hz. 
Peygamber (s.a.) Hz. Osman'1 «;agmp onu Kurey§'e gonderdi. Onlara 
kimseyle sava§mak i«;in gelmedigini, haramhgma ta'zimde bulunarak 
Beytullah'l ziyaret etmek uzere geldigini bildirecekti. Hz. Osman <;1k1p 
Mekke'ye vard1. Eban ibn Sa:id ibn As'a rastlad1, Eban bineginden inip 
Hz. Osman'1 terkisine bindirdi ve Allah Ras(llii (s.a.)niin tebligatm1 
ula§tlnncaya kadar onu emam altma ald1. Hz. Osman gidip Ebu Suf
yan ve Kurey§ buyiiklerinin yanm?- vard1, Allah Raslilu (s.a.)nun gon
dermi§ oldugu haberi onlara ula§tlrdl. Hz. Osman'a: Ege'r Beytullah'l 
tavaf etmek istiyorsan tava.f et, dediler .. Allah Rasulu (s.a.) tavaf et
medik«;e bunu yapacak degilim, dedi. Kurey§liler Hz. Osman'1 yanla
rmda ahkoydular. Allah Rasulu (s.a.)ne ise Hz. Osman'm olduriildugii 
haberi ula§tl. 

Muhammed ibn ishak'm naklettigine gore Ziihri ona §i:iyle aniat
IDl§: Kurey§liler Suheyl ibn. Amr'1 gonderdiler ve : Muhammed'e git, 
on).mla anla§. Onunla yap1lacak anla§mada, bu sene bizim yamm1za gel
meyerek donecegi hususu mutlaka bulunmalldfr. Allah'a yemin ederiz ki, 
Araplar onun Mekke'ye baskm ve galebe ile girdigini asia konu§amaya
cakiar, dediler. Suheyl ibn Amr Allah Rasuiune geidi, Hz. Peygamber 
onu gorunce : Madem ki bu adam1 gonderdiler haik ban§ istiyor, bu
yurdu, Siiheyl, Allah Rasuiu (s.a.)nun yamna geidi, uzun uzun konu§- · 
tuiar, sozlu muzakereierde bulunduiar ve sonunda aralarmda ban§ ol
du. Mes'ele toparlamp da sadece yazma i§i kaid1gmda Orner ibn Hattab 
yerinden s1«;ray1p Ebubekir'e geldi ve: Ey Ebubekir, o Allah'm el<;isi de
gil mi? Biz miisliimanlar degil miyiz? Onlar mii§rikier degiller mi? diye 
sordu. Ebubekir: Evet oyiedir, dedi. Hz. Orner: 0 halde dinimiz ugrun
da bu zillete ni«;in katlamyoruz? dedi. Ebubekir : Ey Orner, sakin ol. 
~iiphesiz ben onun Allah'm el<;isi· olduguna §ehadet ediyorum, dedi. Hz. 
Orner: Ben de §ehadet ederim, deyip Allah RasUlii (s.a.)ne geldi ve: Ey 
Allah'm el«;isi, bizier miisliimanlar degil miyiz, onlar mii§rikler degiller 
mi? diye sordu. Hz. Peygamber: Evet oyledir, buyurdu. Hz. Orner: 0 
haide dinimiz ugrunda bu zillete ni<;in katlamyoruz? diye sordu. Hz. 
Peygamber: Ben Allah'm kulu ve el<;isiyim, asia O'nun emrine muha
lefet etmeyecegim ve 0 da beni asia zayi etmeyecek, buyurdu. Daha 
sonraian Orner §6yle dermi§: 0 1 gun konu§IDU§ oldugum soziin korku
suyia o kadar <;ok oru<; tuttum, namaz k1ld1m, sadaka verdim ve k6Ie 
azad ettim ki nihayet benim i<;in bir hay1r oiacagm1 umabildim. Ravi 
devamla §6yle anlatlr: Allah Rasulii (s.a.) Ali :i:bn Ebu Talib'i <;agmp: 
Yaz; Rahman ve Rahim oian Allah'm ad1yia, buyurdu. Suheyl ibn Amr: 
Ben bunu bilmiyorum (tamm1yorum), fakat Bismike Allahumme yaz, 
dedi. Allah Rasulii: Yaz; Bismike Allahumme. Bu, Allah'm el<;isi Mu
hammed'in Siiheyl ibn Amr ile uzerinde anla§tlkland1r, buyurdu. Suheyl 
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ibn Amr : ~ayet senin Allah'm el~isi olduguna §ehadet etmi§ olsayd1m 
seninle sava§mazdlm. Fakat §Oyle yaz: Bu, Abdullah oglu Muhammed 
ile Siiheyl ibn Amr'm iizerinde ban§ yaptlkland1r. Bu andla§maya go
re on sene harbi b1rakacaklar ve insanlar bu on sene i~in emniyette 
olacaklar, birbirlerinden ellerini ~ekecekler . Ashabmdan her kim veli
sinin izni olmaks1zm Rasulullah'a gelirse velisine geri verilecek. Allah'
m Rasulii ile beraber olanlardan her kim Kurey§'e giderse geri veril
meyecek. Kalblerimiz, birbirlerine kar§I kin ve aldatma duygularmdan 
annmi§ olarak ban§a sadakat gosterecekler. Ortada aldatma ve hile 
bulunmayacak. Andla§ma yazild1g1 s1rada onlarm §artlanndan birisi de 
§U idi : Her kim Muhammed'in ahdine ve andla§masma girmek isterse 
ana girecek, her kim de Kurey§'in ahdine ve andla§masma girmek isterse 
oraya girecek. Huzaa kabilesi hemen yerlerinden s1~raYlp: Biz Allah Ra
suliiniin ahdi ve andla§masmdayiz, dediler. Bekr ogullan da yerlerin
den kalk1p: Biz Kurey§'in ahdi ve andla§masmdayiz, dediler. ~artlan 
§Oyle devam ediyordu: Bu sene sen geri donecekSin, Mekke'ye girrrieye
ceksin. Gelecek sene senin i~in Mekke'yi bo§altacag1z ve sen ashabmla 
birlikte oraya gireceksin, orada ii~ gun ikamet edeceksiniz. Sadece sii
varilerin yanlarmda silahlar bulunacak. Mekke'ye k1h~lanmz kmlarm
da olarak gireceksiniz. Allah Rasulii (s.a.) andla§may1 yazd1g1 s1rada 
Siiheyl ibn Amr'm oglu Ebu Cendel demirden baglar i~inde geldi. Ba
gmdan kurtulup Allah Rasulii (s.a.)ne ko§tu. Allah Rasulii (s.a.)niin 
gormii§ oldugu bir rii'yaya dayanarak Rasulullah'm ashab1 fethe kesin 
goziiyle bakarak Medine'den ~1kmi§lard1. ~imdi geri doneceklerini, and
la§mamn yap1ldigm1, RasUlullah'm kendi aleyhine yiiklendiklerini gor
diiklerinde, insanlann kalblerine birtak1m §iipheler girdi ki neredeyse 
helak olacaklardl. Siiheyl, Ebu Cendel'i goriince iizerine yiiriiyiip yiizii
ne vurdu ve : Ey Muhammed, bu gelmeden once seninle benim aramda 
mes'ele bitmi§, andla§ma olmu§tu, degil mi? dedi. Allah Rasulii : Dogru 
soyledin, buyurdu. Siiheyl, Ebu Cendel'e dogru ilerleyip boynundan ya
kaladl. Ebu Cendel en yiiksek sesiyle bagmp: Ey Miisliima"nlar toplulu
gu, beni dinimde fitneye dii§iireceklerini bile bile beni §irk ehline geri 
mi vereceksiniz? dedi. ic;:inde bulunduklan kotii durumla birlikte insan
lann ho§nudsuzlugu daha da arttl. Allah Rasulii (s.a.): Ey Ebu Cen
del, sabret, sabrmm miikatatlm Allah'tan bekle. ~iiphesiz Allah, sana ve 
seninle beraber alan gii~siizlere mutlaka bir ferahhk ve ~Ikl§ yolu ya
ratacaktlr. Biz bu kavimle aram1zda ban§ andla§masi yaptlk, 'bu hu
susta onlara soz ve ahid verdik. Elbette onlara hi~ bir zaman haksiz
hk edecek degiliz, buyurdu. Orner ibn Hattab onun yamna gitmek iizere 
yerinden f1rlad1. Cendel ile beraber yanma dogru yiiriimeye ba§ladl. Bir 
yandan da : Ey Ebu Cendel, onlar ancak ve ancak mii§riklerdir. Onlar
dan birinin kam olsa olsa kopek kamd1r, diyordu. K1hcm kabzasm1 ana 
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yakm tutmu§tu. Hz. Orner der ki: K1llci ahp onunla babasma vurmasm1 
ummu§tum. Ama babasma k1yamad1. Ravi anlatmaya §oyle devam eder: 
Nihayet mes'ele bitti, yaz1m i§i tamamland1gmda, Allah Rasulii (s.a.) 
ihramll halde namaz kilmaktaydi ve ihramdan ~1k1p ~1kmama konu
sunda tereddiitlii idi. Allah RasUlii (s.a.) kalktl ve: Ey insanlar, kur
banlarmizl kesin ve tlra§ olun, buyurdu. Hi~ kimse kalkmadL Soziinii 
tekrarlad1, yine kimse kalkmadl. Allah Rasulii (s.a.) ii~iincii defa sozii
nii tekrarlad1gmda da hi~ kimse yerinden kalkmadl. Allah RasUlii (s.a.) 
doniip Ummii Seleme'nin yanma girdi ve: Ey Ummii Seleme, insanlara 
ne olmu§? buyurdu. Ummii Seleme : Ey Allah'm elt;isi, senin de gordii
giin gibi bir kere §Uphe onlarm kalblerine girmi§. Onlardan kimse ile 
konu§ma, kurbfminm oldugu yere git bogazla ve tra§ ol. 9ayet boyle ya
parsan insanlar da aymsm1 yaparlar, dedi. Allah Ras(tlii (s.a.) Ummii 
)eleme'nin yanmdan ~1k1p kimse ile konu§maksizm kurbanmm yanma 

geldi, onu bogazladi, sonra da oturup bra§ oldu. insanlar da kalk1p kur
banlanm kestiler ve t1ra§ oldular. Nihayet Allah Rasulii (s.a.) Mekke ile 
Medine arasmdaki yolun ortalarmda iken Fetih suresi nazil oldu. 
imam Ahmed hadisi bu kanaldan bu §ekli ile rivayet etmi§tir. Ylinus 
Ibn Biikeyr ve Ziya.d el-Bekkai de hadisi ibn Ish§.k'dan yukardakine 
benzer· §ekilde rivayet etmi§tir. Ancak bu rivayette gariblikler varcl~r . 
Keza imam Ahmed hadisi Abdiirrezzaok kanallyla ... Ziihri'den yukar
dakine benzer §ekilde rivayet eder. Bu rivayette yukardakinden ayn
lan kis1mlar vard1r. Buhari de -Allah ona rahmet eylesin- Sahih'inde 
hadisi giizel birtak1m fazlallklarla uzunca rivayet etmi§tir. imam Bu
hari Sahih'inin Kitab'ii§-9urut k1smmda der ki: Bizce Abdullah ibn 
Muhammed'in ... Misver ibn Mahreme ve Mervan ibn Hakem'den - Bu 
iki raviden her bireri arkada§lllln hadisini dogrulamaktadlr- rivayeti
ne gore, onlar §Oyle ·anlatiyorlar: Allah Rasulii (s.a.) Hudeybiye giinii 
bin kiisur ashab1 ile birlikte ~1kt1, Ziilhuleyfe'ye gelince, kurban1Igm1 
danigalad1, kurbanllk alametleri taktl ve orada umre it;in ihrama gir
di. Bu arada Huzaa kabilesinden olup, kendi taraftarlanndan olan biri
ni casus olarak gond~rdi. Gadir el-E§tat'a (1) kadar yiiriidii. Gonder
mi§ oldugu casus orada kendisine gelerek: Kurey§ sana kar§I biiyiik 
bir ordu ve hatta Ehabi§'i de toplad1. Onlar seninle sava§acaklar, seni 
engelleyecekler ve geri .<;evirecekler, dedi. Allah Rasulii ashabma: Ey 
insanlar, bana gorii§lerinizi bildirin, ne dersiniz onlann ailelerine dog
ru yoneleiim mi? Beytullah'dan bizi <;evirip engellemek isteyen §U kim
selerin ziirriyetlerine mi yonelelim? -Hadisin ba§ka bir rivayetindeki 
lafz1: Onlara yard1m eden §U kimselerin ziirriyyetlerine yonelmemizi 

(1) UsfAn yakmJarmda bir yerin adld1r. Usfii.n da Mekke'ye iki merhale uzakilktadlr. 

(Eseri arap<;a yayma hazirlayanlar.) 
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dogru gi:;irtir mtistintiz? ~ayet bize gelirlerse Allah Teala mti§riklerden 
bir boynu koparmi§ olur, yoksa onlan tiztinttilti bir halde b1rakm1§ olu
ruz, §eklindedir. Ba§ka bir rivayetinde ise buras1: ~ayet otururlarsa so
yulmu§, yorulmu§ ve ho§lanmadlklan ba§lanna gelmi§ halde otururlar. 
Eger kurtulurlarsa Allah'm kopard1g1 bir boyun olurlar. Ne dersiniz; 
yoksa Beytullah'a dogru ytirtiyelim ve bizi oradan dondtirmek isteyen 
kim olursa olsun onunla sava§ahm m1? §eklindedir-:- Ebubekir dedi ki: 
Ey Allah'm elc;isi, sen Beytullah'a yonelerek 91ktm, kimse ile vuru§mak 
ve sava~mak istemiyordun. Beytullah'a yonel, her kim bizi oradan 9e
virmeye kalkarsa onunla sava§ahm. - Ba§ka bir rivayetin lafzma gore 
ise Hz. Ebubekir (r.a.): Allah ve Rasulti iyi biliyor ki, biz ancak umre 
yapmak tizere geldik, kimseyle sava§mak ic;in gelmedik. Ancak bizimle 
Beytullah arasma kim engel olarak 91karsa onunla sava§mz, demi§
tir.- Hz. Peygamber (s.a.) : 0 halde ytirtiytin, buyurdu. Ba§ka bir riva
yete gore ise Rasulullah: Allah'm ismi tizere devam edin (ytirtiytin), 
buyurmu§tur. 

Nihayet yolun bir k1smmda iken Hz. Peygamber (s.a .) : Halid ibn 
Velid Kurey§ athlarmm onciistidtir, Siz sag taraftaki yolu ta'kib edin, 
buyurdu. Allah'a yemin ederim ki H8.lid onlan hie; hissetmedi. Nihayet 
ordunun arkasmda 91karm1§ oldugu toz dumaru gori.ince, hemen Ku
rey§'i uyarmak tizere geri dondti. Hz. Peygamber (s.a.) yurtimeye de
vam etti. Nihayet Kurey§lilerin tizerine gidilecek Seniyye tepesine var
dlgmda biniti c;okt:ti. insanlar onu kald1rmaya ve ytirtitmeye c;ah§tllarsa 
da kalkmamakta direndi. Kusva c;oktti, Kusva 90ktti dediler. Hz. Peygam
ber (s.a.): Kusva c;okmedi, zaten bu ona yara§maz. Ama !ili Mekke'ye 
girmekten ahkoyan onu da ahkoymu§tur, buyurup §Oyle devam etti : 
Nefsim kudret elinde olan (Allah) 'a yemin ederim ki Allah'm haram
lanna ta'zimde bulunacaklan bir yolu benden isterlerse bu isteklerini 
mutlaka kabul ederim, sonra binitini zorlad1 ve o yerinden sH;radl, Al
lah Rasulti onlarm .yanmdan aynhp Hudeybiye'nin en uzak noktasmda 
insanlarm azar azar su ald1klan kuc;tik bir su birikintisinin ba§ma indi. 
<;ok gec;meden insanlar suyun hepsini c;ekip bitirdiler ve Allah Rasulti 
(s.a .)ne susuzlukla ilgili §ikayetlerini ilettiler. Hz. Peygamber sadagm
dan bir ok c;ekip o suya koymalanru emretti. Allah'a yemin ederim ki 
su kaynamaya ba§ladi, onlar yarundan aynlmcaya kadar da onl_an su
ya kand1rd1. Onlar bu haldelerken birden hire Btideyl ibn Verka el-Hu
zai Huzaa kavminden bir grup ile 91kageldi. Onlar Tihame halkmdan ~~l

lah Rasulti (s.a .) ile ban§ ic;inde ollin kimselerdi. Btideyl : Ben Ka'b ibn 
Luayy ve Amir ibn Luayy'1 biraktig1mda onlar Hudeybiye sularmm bol 
bol akan pmarlanrun yamna inmi§lerdi. Ne kadar develeri varsa yanla
rmdaydL Onlar seninle sava§acaklar ve seni Beytullah'tan c;evirecek 
(Beytullah'a gitmeni engelleyecek)ler, dedi. Hz. Peygamber (s.a .) : Biz 
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sava§mak i<;in degil ancak umre yapmak uzere geldik. Kurey§ akhm 
sava§la bozmu§. Halbuki isteseler de onlarla aram1zda bir muddet koy
sam, beriimle insanlarm arasm1 serbest b1raksalar (insanlarla aramdan 
<;ekilseler) ve ben bu sure i<;inde muzaffer olursam o takdirde dilerlerse 
kendileri de insanlann girdigi dine girseler. Boyle yapmasalar da hi<; 
olmazsa sava§ s1kmtlsmdan kurtulmu§ olurlardl. Ama onlar bunu kabul 
etmemekte diretirlerse, nefsim kudret elinde olana yemin ederim ki 
bir tek ath kalmcaya kadar onlarla bu konuda sava§mm. ~uphesiz ki, 
Alfah, emrini yerine getirecektir, buyurdu. Btideyl: Soyledigini onlara 
ula§tlracag1m, deyip gitti, Kurey§'e vard1 ve: Biz §U adamm yamndan 
geldik. Bir soz soyluyor; §ayet size arzetmemi isterseniz soyleyelim, de
di. Onlarm beyinsizleri: Ondan bize herhangi bir §ey haber vermene 
gerek yok, dediler. Akh ba§mda olanlar ise: Ondan i§ittigin sozleri soyle 
bakahm, dediler. Btideyl: Onu §Oyle §Oyle soylerken i§ittim, deyip Allah 
Rasulti (s.a.)ntin soylediklerini onlara nakletti. Urve ibn Mes'ud kalk1p: 
Ey kavmim, sizler baba degil misiniz? dedi.Onlar: Evet oyleyiz, dedi
ler. Ben ogul degil miyim? dedi, onlar: Evet ogulsun, dediler. Beni toh
met altmda b1rak1r m1s1mz? sorusuna onlar; hay1r, cevab1 verdiler. Siz 
bilmiyor musunuz ki ben Ukkaz ahalisini yard1ma <_;agirmi§tlm. Gti<;le
ri yetmezse ailemi, <_;ocuklapml ve bana itaat edenleri de getiririm, ne 
dersiniz? dedi. Onlar: Peki" oyle yap, dediler. Urve: Eger bu adam size 
bir olgunluk yolu gosterirse onu kabul edin. B1rakm beni, ona varay1m, 
dedi de onlar: Peki ona git, dediler. Urve Allah Rasulu (s.a.)ne geldi 
ve kendisiyle konu§maya ba§ladL Hz. Peygamber (s.a.) ona, daha once 
Budeyl ibn Verka'ya soylediklerini tekrarlad1. Urve o ·zaman: Ey Mu
hammed, haydi diyelim kavminin i§ini kokten halledip bitirdin; Arap
lar i<;inde senden once kendi koktinu kaz1yan birisini i§ittin mi? ~ayet 
en rusvay sen olursan Allah'a yemin ederim ki ben, karmakan§Ik ve 
turlu insanlarm yuzlerini gorur gibi oluyorum da onlar en <;ok seni ter
kedip ka<;acak kimseler gibi geliyor, dedi. Ebubekir (r.a.) ona: Sus, 
Lat'm kopegi. Biz mi onu terkedip ka<_;acag1z? dedi. Urve: Bu da kim? 
diye sordu. Hz. Peygamber: 0 Ebubekir'dir. dedi. Urve: Nefsim kudret 
elinde olan Allah'a yemin ederim ki, §ayet senin bana ge<_;mi§te iyiligin 
dokunmami§ olsayd1, bunu senin yanma komaz, mutlaka cevab verir
dim, dedi. Allah Rasulu (s.a.) ile konu§maya ba§ladL Her ne zaman 
~asUlullah ile konu§sa sakahru tutmaya yelteniyordu. Mugire ibn ~u'be 
(r.a.) ba§mda migferi, yanmda k1hc1 ile Hz. Peygamber (s.a.) in ba§
ucunda dikilmekteydi. Her ne zaman Urve Hz. Peygamber (s.a.) in sa
kalma elini uzatsa k1h<; kmmm ucuyla eline vuruyor ve: Elini Hz. Pey
gamber (s.a.) in sakalmdan <_;ek, diyordu. "Qrve ba§Iru kaldmp: Bu da 
kim? diye sordu. Hz. Peygamber: Mugire ibn ~u'be'dir, buyfirdu. Urve: -
Ey zalim, ~:?enin haks1zhgm i<_;in ben ko§muyor muydum? degi. Mugire 
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ibn f?u'be cahiliye doneminde birtak1m kimselerle arkada§ alm~§, san
ra anlan oldurerek mallanm almi§, daha sanra da musluman almu§
tu. Hz. Peygamber (s.a.): Ben elbette islam'1 kabul ederim. Mala ge
lince; anun benimle ilgisi yak, buyurdu. Urve, daha sanra Hz. Peygam
ber (s.a .)in ashabm1 goz ucuyla suzmeye ba§ladL Ravi der ki: Allah'a 
yemin alsun, Allah Rasuliiniin agzmdan bir §ey c;:1ksa mutlaka anlardan 
birisinin avucuna dU.§er, a kimse bununla yiiziinu ve cildini avalard1. 
Onlara bir §ey emrettiginde hemen emrini yerine getirmeye ka§arlardL 
Abdest ald1g1 zaman da anun abdest suyunu getirmek ic;:in neredeyse 
birbirleriyle yan§Irlar, kanu§tugu .. zaman yanmda seslerini alc;:altlrlardl. 
Rasulullah'I ta'zim ve hurmetlerinden gozlerini ana dikip bakmazlardL 
Urve arkada§larma doniip: Ey kavmim, Allah'a yemin alsun ki ben kral
lara elc;:i alarak gittim. Kisra, Kayser ve Neca§i katmda elc;:i alarak bu
lundum. Vallahi Muhammed'in ashabmm Muhammed'e ta'zim ve hiir
meti gibisinin erkanmca kendisine gosterildigi hie; bir kral gormedim. 
Allah'a yemin alsun bir tiikruk tiikurse mutlaka anlardan birisinin avu
cuna du§er, bununla yuzunu ve cildini avu§turur. Onlara bir §ey emret
tigi zaman emrini yerine getirmeye ka§arlar. Abdest ald1g1 zaman da 
abdest suyunu getirmek uzere neredeyse birbirleriyle yan§IrlardL Ko
nu.§tugu zaman katmda seslerini alc;:altlyor ve hiirmetlerinden gozlerini 
ona dikip bakm1yarlar. 0 size bir kema.J yalu teklif ediyar, onu kabul 
edin, dedi. Kinane agullarmdan birisi: B1rakm, bir de beTJ. ana vara
yim, dedi de anlar: Git bakallm, dediler. Hz. Peygamber ve ashabmm 
bulundugu yer~ yakla§tlgmda, Hz. Peygamber (s.a.) : Bu filan kimse
dir. 0, kurbanllklara hurmet eden bir kavimdendir. Kurbanllklan anun 
uzerine gonderin, buyurdu. Kurbanllklar ana dagru gonderildi. insanlar 
kendisini telbiye ile kar§Iladilar. Bunlan gorunce: Subhanallah. Bun
larm Beytullah'dan donduriilmeleri asia yara§maz, dedi. Ashabma don~ 

ctugunde ise: Ben kurbanllklann damgalanmi§ ve ni§anlanmi§ alduk
lanm gordum. Onlann Beytullah'dan engellenmelerini dagru gormii
yarum, dedi. ic;:lerinden Mikrez ibn Hafs admdaki adam: B1rakm, ana 
bir de ben varaYJm, dedi. Haydi git bakallm, dediler. Hz. Peygamber ve 
ashabmm bulundugu yere yakla§tlgmda Rasulullah (s.a.) : Bu Mik
rez'dir, a giinahka.r bir adamd1r, dedi. Mikrez Hz. Peygamber (s.a.) ile 
kanu§maya ba§lad1. 0 kanu§urken birden Suheyl ibn Amr <;Ikageldi. Ma'
mer'in Eyyub'dan, anun da ikrime'den rivil.yetine gore ikrime §Oyle 
cliyor: Suheyl ibn Amr geldiginde Hz. Peygamber (s.a.): i§iniz koJ.ayla:=t 
tl, buyurmu§. ' 

Ma'mer'in naklettigine gore Zuhri hadisinde §Oyle anlat1llyar . 
. Siiheyl ibn Amr geldi ve : Gel, seninle aram1zda bir anla§ma yazallm, 
dedi. Hz. Peygamber (s.a.) katibi c;:ag1rd1 ve: Rahmfm ve Rahim alan 
Allah'm ad1yla, buyurdu. Suheyl: Allah'a yemin alsun ki Rahman'm ne 
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oldugunu bilrniyorum, fakat daha once yazd1gm gibi Bismike Allah tim· 
me yaz, dedi. Mtisltimanlar: Allah'a yemin olsun ki Rahme.n ve Rahim 
olan Allah'm ad1yla soztinden ba§kasm1 yazmay1z, dediler. Hz. Peygam
ber (s.a.): Bismike Allahtimme yaz, buyurdu ve §Oyle devam etti: Bu. 
Allah'm elc;isi Muhammed'in tizerinde anla§t1g1d1r. Stiheyl : Vallahi biz 
senin Allah'm elc;isi oldugunu kabul etmi§ olsayd1k seni Beytullah'tan 
geri c;evirmez, seninle sava§mazdlk. Fakat sen: Abdullah'm oglu Mu
hammed, §eklinde yaz, dedi. Hz. Peygamber (s.a.): Siz beni yalanlasa
mz da Allah'a yemin olsun ki ben Allah'm el<;isiyim, Abdullah oglu 
Muhammed yaz, buyurdu. Rasulullah'm bunu kabul etmesinin sebebi 
Ztihri'nin soyledigine gore daha once: Benden Allah'in haramlarrna 
hurmet gosterecekleri bir yol isterlerse mutlaka onlardan bunu kabul 
ederim, demi§ olmas1yd1. Hz. Peygamber (s.a.) ona: Bir §artla ki bizimle 
Beytullah'm arasmdan c;ekilecekler, biz de Beytullah'I tavaf edecegiz, 
buyurdu. Stiheyl: Allah'a yemin olsun ki Arablar bizim maglub oldugu
muzu (senin kahr u galebenle bunu kabul ettigimizi) konu§amayacak
lar. Fakat bu, gelecek sene olacak, dedi. Ve oylece yazd1. Stiheyl: Bir 
de §U §artla ki bizden birisi sana geldigi takdirde senin dinin tizere bile 
olsa onu bize iade edeceksin, dedi. Mtisltimanlar : Subhanallah, mtislti
man olarak gelen mti§riklere nas1l iade edilir? dediler. Onlar bu durum
da iken birden bagh olarak dti§e kalka Ebu Cendel ibn Stiheyl ibn Amr 
<;Ikageldi. Mekke'nin alt k1smmdan c;1km1§ ve nihayet kendisini miislti
manlar·m arasma atabilmi§ti. Stiheyl: Ey Muhammed, yaptlg1m1z an
la§ma geregi bana geri verilmesini isteyecegim ilk ki§i i§te budur, de
di. Hz. Peygamber (s.a.): Biz hentiz yazmay1 bitirmedik, buyurdu. Sti· 
heyl: Allah'a yemin olsun ki bu durumda seninle hie; bir konuda asla 
ban§ andla§masl yapmam, dedi. Hz. Peygamber (s.a.) : Onu bana ver, 
buyurdu. Stiheyl ise: Elbette bunu sana verecek degilim, dedi. Hz. Pey
garriber (s.a.): Evet, bunu yap, buyurduysa da Stiheyl: Bunu yapacak 
degilim, dedi. Mikrez: Evet, biz onu sana verdik, dedi. Ebu Cendel: E.y 
mtisltimanlar toplulugu, ben mtisliiman olarak gelmi§ken mii§riklere mi 
iade ediliyorum. Ba§Ima gelenleri gormtiyor musunuz? dedi. Allah yo
lunda ag1r bir i§kenceye tabi tutulmu§tu. Hz. Orner (r.a.) der ki: Hz. 
Peygamber (s.a.)e geldim ve: Sen ger<;ekten Allah'm peygamberi degil 
misin? dedim. Hz. Peygamber (s.a.): Evet ger<;ekten Allah'm peygam
beriyim, buyurdu. Ben: Bizler hak tizere, dti§mamm1z da batll tizere 
degil mi? dedim. Hz. Peygamber: Evet, oyledir, buyurdu. Ben : 0 halde 
dinimiz ugrunda diinyayt ni<;in veriyoruz? dedim de Allah Rasulti: ~iip
hesiz ben Allah'm elc;isiyim, ona kar§I gelecek degilim. 0 bana yard1m 
edicidir, buyurdu. Ben: Beytullah'a varacag1m1zl ve onu tavat edece
gimizi soylemiyor muydun? dedim, evet; bu sene Beytullah'a varacag1-
m1z1 sana haber verdim mi? buyurdu. Ben: Hay1r, dedim. 0 halde hie; 
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§liphe yok sen ona varacaksm ve tav8,f edeceksin, buyurdu. Ebubekir'e 
geldim ve: Ey Ebubekir, o ger~ekten Allah'm peygamberi degil mi? de
dim. Ebubekir evet, dedi. Bizler hak lizere, dli§manm11z da batll liz'=re 
degil mi? dedim yine evet, dedi. 0 halde ni~in dinimiz ugrunda, dtin
yaYJ. veriyoruz? dedim de: Ey adam; §liphesiz o Allah'm el~isidir . Rab
bma kar§l gelecek degildir. Rabb1 ona yardimc1d1r, saki~ ol, Allah'a ye
min olsun ki 0 hak lizeredir, dedi. Ben: Bize, Beytullah'a varacag1m1zl 
ve onu tavaf edecegimizi soylemiyor muydu? dedim. Ebubekir: Evet, 
soylliyordu, dedi. Bana: Beytullah'a bu sene varacagm1 sana haber ver
di mi? buyurdu, ben de; hay1r, dedim. Bunun itzerine: f?liphesiz sen ona 
varacaksm ve ta v8J edeceksin, dedi. 

Zlihri'nin rivayetine gore Hz. Orner §OYl'= demi§: Bu soylediklerim 
yliztinden ~ok hay1rll ameller i§ledim (bag1§lanmas1 umuduyla bir c;:ok 
ameller i§ledim). Ravi devamla §byle anlatlyor: Andla§mayl yazma me
selesi sona erince, Allah Rasulli (s.a.) ashabma: Kalkm, kurbanlarm1z1 
·kesin, sonra da tlra§ olun, . buyurdu. Allah' a yemin olsun ki onlardan 
hi<; kimse kalkmadl. Hz. Peygamber bunu li~ defa soyledigi halde on
lardan hi~ kimse kalkmaymca Rasulullah Ummli Seleme'nin yanma 
girdi ve ashabmdan gordtigli muameleyi ona nakletti. Ummli Seleme 
kendisine: Ey Allah'm peygamberi, bunu istiyor musun? 0 halde <;1k, 
sonra onlardan kimseyle bir kelime konu§makslzm kurbamm kes ber
berini ~ag1r, seni tlra§ etsin, dedi. Hz. Peygamber (s.a.) ~1k1p onlardan 
kimse ile konu§makslzm bunlan yaptl; kurbi'l,mm kesti, berberini c;:a
glrdl ve tlra§ oldu. Ashab1 bunlan gorlince kalktllar, kurbanlanm kes
tiler ve birbirlerini tlra§ etmeye ba§lad1lar. Hatta lizlintliden neredeyse 
bir yerlerini kesiyorlardL Daha sonra mli'min · kadmlar RasUlullah'a 
geldiler, Allah Teala bunun lizerine: ((Ey iman edenler, inanan kadm
lar hicret ederek size gelirlerse, onlan deneyin ... K!Hir kadmlan nika
hmlzda tutmaym.» (Mlimtahine, 10) ayetlerini indirdi. Hz. Orner 0 gun 
§irk lizere olan iki kansm1 bo§adl ve bunlardan birisiyle Muaviye ibn 
Ebu Slifyan,' digeri ile de Safvan ibn Umeyye evlendi. Daha sonra Hz. 
Peygamber (s.a.) Medine'ye dondli. Kurey§'den Ebu Basir RasUlullah'a 
geldi. 0 mlisllimandL Kurey§liler onun pe§inden iki ki~i gonderdiler ve: 
Bize vermi§ oldugun sozde dur, dediler. Hz. Peygamber Ebu Basir'i o iki 
ki§iye teslim etti. Onu <;lk_~np gotlirdliler. Zlilhuleyfe'ye ula§tlklannda 
orada konaklad1lar ve yanlarmda bulunan hurmay1 yediler. Ebu Ba
sir o iki ki§iden birisine: Allah'a yemin olsun ki ey falan ben scnin §U 
klllc1m iyi bir k1llg olarak gortiyorum, dedi. Digeri de kthcmt gekti ve: 
Evet, Allah'a yemin olsun ki o ~ok iyidir, ben onu defalarca tecrlibe 
etmi§imdir, dedi. Ebu Basir: Bana gaster de §Una bakay1m, dedi. Ele 
gegirince de k1h~la ona vurdu, bir vuru§ta adam oldli, digeri kac;:1p Medi
ne'ye geldi ve ko§arak mescide girdi. Onu gortince Allah RasO.lu (s.a .) : 
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Bu adam herhalde c;ok korkunc; bir §ey gormi.i§, buyurdu. Hz. Peygamber 
(s.a .)in yanma gelince : Vallahi arkada§lm oldi.iri.ildi.i, ben de oldi.im de
di. Ebu Basir geldi ve : Ey Allah'm elc;isi, Allah'a yemin ederim ki Allah . 
senin zimmetini (ahdini) tamamlad1; sen beni onlara iade ettin, sonra 
Allah beni onlardan kurtard1, dedi. Hz. Peygamber (s.a .) : Yaz1k ona, 
sava§l-- alevlendirdi. Ke§ke onu allp goti.irecek birisi olsayd1, buyurdu. 
Ebu Basir bu sozleri i§itince, Rasulullah'm kendisini onlara geri gonde
recegini anlad1, c;1k1p deniz sahiline geldi. Ebu Cendel ibn Si.iheyl de 
onlardan kac;1p kurtuldu ve Ebu Basir'e iltihak etti. Kurey§'den mi.isli.i
man olarak her kim c;1ksa Ebu Basir'e iltihak etmeye ba§ladl ve nihayet 
onlardan bir grup toplamp bir araya geldi. Kurey§'in ~am'a dogru ne 
zaman bir kervanmm yola c;1ktlgm1 i§itseler hemen ontinii kesiyor ve 
adamlanm oldi.irerek mallanm allyorlard1. Kurey§'liler Hz. Peygamber 
(s.a.)e haber gonderip; Allah ve akrabahk a~kma, diyerek kendilerinden 
her kim Hz. Peygambere gelirse, onun emin oldugunu bildirdiler. Hz. 
Peygamber (s.a .) de Sbu Basir ve yamndakilere bu haberi gonderdi. Bu
nun i.izerine Allah Teala : «0 ki.ifredenler kalbJerinde hamiyyeti, cahi
liyyet h'amiyyetini -at~lendir.diklerinde ... n k;smma gelinceye kadar 
<<Mekke'ni!!_ gobeginde-onlarm ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlar
dan c;eken O'dur... n ayetlerini indirdi. Onlann ·cahiliyyet taassublan Hz. 

· Peygamberin Allah'm elc;isi oldugunu kabul etmemeleri, «Rahman ve 
Rahim olan Allah'm ad1ylan yaz1lmasm1 reddetmeleri, Hz. Peygamber 
ve ashab1 ile Beytullah'm arasma girip engellemeleri olmu§tur. 

Hadisi Buhari burada bu §ekliyle vermi§tir. Aynca bu hadisi Tef
sir, Umreti.i'l-Hudeybiyye, Haec ve ba§ka boli.imlerde Ma'mer ve Si.ifyan 
ibn Uyeyne kanahyla .. . Zi.ihri'den rivayetle de tahric etmi§tir. Baz1 yer
lerde hadis Zi.ihri kanallyla .. . Hz. Peygamber (s.a.)in ashabmdan bir
taklm kimselerin isnad1 ile de verilmi§tir. Bu dogruya daha yakm go
ri.inmektedir. En dogrusunu Allah bilir. Ancak, Buhi'tri hadisi bura
dakinden daha ;uzun olarak ba§ka bir yerde vermi§ degildir. Baz1 yer
lerde ibn ishak'm rivayeti ile bu rivayet arasmda farkllllklar vard1r. 
Ancak ibn ishak'm rivayetine i'aydall k1s1mlar oldugu ic;in biz burada 
her iki rivayeti birden vermeyi tercih ettik. Yard1m ancak Allah'tand1r. 
O'na gi.ivenilir. Gi.ic; ve kuvvet ancak Aziz, Hakim olan Allah iledir. 

Buhari tefsir babmda der ki: Bize Ahmed ibn ishak es-Si.ilemi'
nin .. . Habib ibn Sabit'den rivayetinde o, §6yle anlatlyor: Ebu Vail'e 
sormak i.izere geldim, §6yle anlattl: Biz S1ffin'de iken bir adam: Allah'm 
kitabma c;agnlan §U kimseleri gormez misin? demi§ti. Hz. Ali: Evet, 
dedi. Sehl ibn Huneyf de : ~a yet tohmet altma alacaksamz kendinizi it
ham ediniz, deyip §6ylE~ devam etti : Hudeybiye gi.ini.i Hz. Peygamber 
(s.a .) ile mi.i§rikler arasmda sulh yap1ld1gm1 gordi.im. ~ayet biz sava§l 
uygun gorseydik mutlakft. sava§lrdlk. Hz. Orner geldi ve: Biz hak i.ize-
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re, onlar da batll uzere degiller mi? Bizim olulerimiz cennette, onla:rm 
oltileri cehennemde degil mi? dedi. Hz. Peygamber: Evet oyledir, buyur
du. Hz. Orner: 0 halde neden dolay1 dinimiz ugrunda dunyay1 onlara ve
riyoruz da Allah bizim aram1zda hukum vermemi§ken geri donuyoruz? 
diye sordu, Allah Rasulu buna cevaben: Ey Hattab'm oglu; hie;: §Uphe 
yok ben Allah'm elc;:isiyim ve Allah beni asla zayi' etmeyecektir, buyur
du. Hz. Orner ofkeli Ofkeli geri dondu, yine de sabredemeyip bu sefer 
Ebubekir'e geldi ve : Ey Ebubekir, bizler hak uzere, onlar ise batll uzere 
degiller mi? dedi. Hz. Ebubekir : 'Ey Hattab'm oglu, §Uphesiz o Allah'm 
elgisidir ve Allah onu hig bir zaman zayi' Etmeyecektir, dedi. Bunun 
uzerine Fetlh suresi nazi! oldu. Buhari, hadisi ba§ka yerlerde de riva
yet etmi§tir. Muslim ve Nesei de hadisi, ba§ka kanallardan olmak uzere 
Ebu Vail Sufyan ibn Seleme'den, o da Suheyl ibn Huneyf'den rivayet 
etmi§tir. Bu rivayetlerin laf1zlarmdan baz1s1 §byledir: Ey insanlar, it,
ham edecekseniz kendinizi itham ediniz; sanki ben kendimi Ebu Cen
del'in geldigi gundeki gibi goruyorum; §ayet Allah Rasulu (s.a.)nun 
yaptlg1 i§i geri gevirmeye kadir olsayd1m hig §Uphesiz yapard1m. Ba§ka 
bir rivayette ise §byle deniliyor : Fetih suresi nazil oldu da Allah Rasu
lu (s.a.) Orner ibn Hattab'1 gagmp ona bu sureyi okudu. 

imam Ahmed der ki : Bize Affan'm ... Enes'den rivayetine gore Ku
rey§liler Hz. Peygamber (s.a.) ile ban§ andla§masl yaptiklannda iglerin
de Suheyl ibn Amr da varml§. Hz. Peygamber (s.a.) Hz. Ali'ye: «Rah
man ve Rahim olan Allah'm ad1yla.» yaz, buyurunca Suheyl: Biz, ((Rah
man ve Rahim olan Allah'm ad1ylan, sozunun ne oldugunu bilmiyoruz. 
Fakat bizim bildigimiz §ekilde Bismike Allahumme yaz, demi§. Hz. Pey-

- gamberin : Yaz; Allah'm elgisi Muhammed'den, buyurunca Suheyl: ~a
yet senin Allah'm elgisi oldugunu kabul etmi§ olsayd1k zaten sana tabi 
olurduk. Sen kendi adm1 ve babanm adm1 yaz, demi§, bunun uzerine 
de Hz. Peygamber (s.a.): Yaz; Abdullah oglu Muhammed'den ... bu
yurmu§. Kurey§liler Hz. Peygamber (s.a.)e : Sizden her kim gelecek 
olursa size iade etmeyecegiz, bizden size her kim gelecek olursa bize iade 
edeceksiniz, §art1m ko§ffiU§lardL Hz. Ali: Ey Allah'm elgisi, bu da yaz1hr 
m1? dedi de Allah Rasulu: Evet, her kim bizden onlara giderse Allah 
onu (rahmetinden) uzakla§tlrsm, buyurdu. Hadisi Muslim de Hammad 
ibn Seleme kanahyla rivayet eder. 

Yine imam Ahmed'in Abdurrahman i-bn Mehdi kanahyla .. . Abdul
lah ibn Abbas'tan rivayetinde o, §Oyle diyor : Haruriler <;lktlklan zaman 
bir tarafa aynld1lar. Ben onlara: ~uphesiz Allah Rasulu (s.a.) Hudey
biye gu~u mu§riklerle andla§ma yapml§tl, dedim. Hz. Aii'ye: Ey. Ali, 
yaz; Allah RasUlu Muhammed'in yaptlg1 andla§ma budur buyurmu§tu. 
Onlar: ~ayet senin Allah'm elgisi oldugunu bilmi§ olsayd1k seninle sa
va§mazdlk, dediler. Allah Rasulti : Ey Ali sil ; ey Allah1m, biliyorsun ki 
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ben Senin elc;inim. Ey Ali onu sil ve: Abdullah oglu Muhammed'in yap
tlgl andla§ma budur yaz, buyurdu. Allah'a yemin olsun ki Allah'm elc;isi, 
Ali'den daha haY1rhd1r. 0 ki kendi vasfm1 silmi§tir. Elbette onun bu vas
fml silmesi onun peygamberligini silmemi§tir. Ey Ali, onlarm senin 
mu'minlerin emiri oldugun s1fatlm (aramzdaki tahkim vesikasmdan) 
<;1karmalanyla sanki bu vasfmdan <;1kanlm1§ m1 olacaksm? Hanlriler: 
Evet, oyledir dediler. Ebu Davud hadisi yukardakine benzer §ekilde ik
rime ibn Ammar el-Yemami'den rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed'in Yahya, ibn Adem kanahyla: ibn Abbas'tan riva
yetine gore; o, §Oyle demi§tir: Allah Rasulu (s.a.) Hudeybiye gunu yet
mi§ deve kurban etti. ic;lerinde Ebu Cehil'e ait bir deve de vard1. Bu de
ve Beytullah'a girmekten men'edildiginde kaybetmi§ oldugu yavrula
nna inledigi gibi inlemi§tir. 

~~Y~\:C·0(vf\"~\\:-\~~-r~\~\\'i)/;.:Ut~:j 
~' -- ~' _.. J,.\v--~~ ~- .. ..1 ~ 

®0Ci~~~;,y~~i~p>s;.u~;;;:.:_,~JJ 
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27 - Andolsun ki Allah, Raslllumln gordugu ru'yan.1n 
hak oldugunu tasdik etmi~tir. Allah dilerse siz, guven ic;in
de ba~lann1z1 tlr~ etmi~ veya sac;lannizl k1saltnn~ olarak. 
korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bil
mediginizi bilir. Bundan ba~ka size yak1n bir zamanda bir 
fetih de verecektir. 

28 - O'dur Rasfilunu hidayet ve hak din ile gonderen. 
Butun dinlerden ustun k1lmak uzere. ~ahid olarak Allah 
yeter. 

Elbette Mescid-i Han1m'a Gireceksiniz 

Allah Rasulu (s.a.) henuz Medine'de iken ru'yasmda Mekke'ye gir
digini, Beytullah'l tavaf ettigini gormii§ ve bunu asha,bma haber ver
mi§ti. Hudeybiye senesi yola <;lktlklarmda ic;lerinden bir grup ru'yanm 
bu sene gerc;ekle§eceginden hie; §iiphe etmemi§ti. Mii§riklerle aralarm
da ban§ andla§masl olup da bir sonraki sene tekra,r gelerek umre yap
mak uzere o sene geri donduklerinde sahabeden baz1smm kalblerine bir 
§iiphe girdi ve sonunda bu mes'eleyi Orner i bn Hattab (r.a .)a sordular. 
Soyledigi sozler ic;inde o Hz. Peygambere: Sen bizim Beytullah'a gire-
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cegumz1 ve anu tavaf edecegimizi haber vermi§ miydin? demi§
ti. Allah Rasulii: Evet; senin bu sene Beytullah'a varacagm1 haber ver
mi§ miydim? buyurdu. Hz. Orner; hay1r, diye cevablad1. Rasulullah 
(s.a .) : Oyleyse sen ana varacaksm ve tavaf edeceksin, buyurdu. 
Ebubekir es-S1ddik (r.a.) de harfi harfine aym cevab1 verdi. Bu sebep~ 

ledir ki Allah Teala : ((Andalsun ki Allah, Rasulu'ntin gordtigti rti'yanm 
hak aldugunu tasdik etmi§tir . Allah dilerse siz, giiven i<;inde · Mescid-i 
Haram'a gireceksiniz.)) buyurmu§tur. Burada verilen haberin tahkik ve 
te'kidi vard1r. (<Ba§larmizi tlra§ etmi§ veya sa<;larm1z1 k1saltm1§ alarak 
karkmadan Mescid-i Hanl.m'a gireceksiniz.)) k1Sm1, aslmda anlarm diger 
.bir halini gostermektedir. Yaksa anlar Harem'e girip arada bulunduk
lan s1rada ba§lanm tlra§ etmi§ veya sa<;lanm k1saltm1§ halde al
mayacaklardlr . 0 halde anlar Mekke'ye giri§leri s1rasmda emniyette 
alacaklar; daha sanraki diger hallerinde (ihramdan <;1kma hallerinde) 
bu i§leri yapacaklard1r. Onlardan kimisi ba§Im t1ra§ etmi§, kimisi de 
sa<;lanm kisaltmi§tl. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde mevcud bir ha
dise gore Allah Rasulti (s.a.) : Allah, ba§lanm tlra§ edenlere rahmet 
etsin, buyurmu§tu. Onlar : Ey Allah'm el<;isi, ya sa<;lanm kisaltan
lar? dediler. Hz. , Peygamber : Ba§lanm tira§ edenlere Allah rahmet et
sin, buyurdu. Ashab1 : Ey Allah'm el<;isi, ya sac;lanm k1saltanlar? dedi
ler, Allah Rasulii yine : Allah, ba§lanm tlra§ edenlere rahmet etsin, bu
yurdu. · Ashab1: Ey Allah'm elc;isi, sac;lanm k1saltanlara da rahmet et
mesin mi? dediler de RasUlullah (s.a.) uc;uncii veya dordunciide : Ve 
sac;lanm k1saltanlara da, buyurdu. 

((Karkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz?)) k1snn da yine an
lam! gtic;lendiren bir boltimdtir. Mescid-i Haram'a girmeleri durumun
da anlarm emniyyet i<;inde alacaklanm ifade edip arada ikametleri ha
linde hie; kimseden karkmayacaklanm beyanla karkuyu anlardan gi
dermi§tir. Bu; hicretin yedinci senesi Zilkadesinde vuku bulan Umret)
iil-Kaza'dadir. Hz. Peygamber (s.a .) Zilkade aymda Hudeybiye'den don
diigiinde Medine'de Zilhicce ve Muharrem aylarmda ikamet etmi§; Sa
fer aymda Hayber'i fethetmek ic;in Medine'den <;Ikml§tl. Allah Teala, 
Hayber'in bir k1snnmn zar kullamlarak, bir k1smmm da ban§ yaluyla 
fethini nasib etmi§ti. Oras1 btiytik, hurma ve ekinleri c;ak alan bir · \Ji:ilge 
idi. Allah Rasulu (s.a .) aradaki yahudileri yanc1 alarak kullan
ml§, Hayber arazisini sadece Hudeybiye ehli arasmda taksirr.&-~ et
mi§tir. Habe§istan'dan gelen Ca'fer ibn Ebu T?!lib ve ashab1 ile Ebu 
Mlisa el-E§'ari ve ashab1 di§mda hie; kimse Hayber f-;thinde haz1r bu
innmami§, amlanlardan ise hie; kimse bu seferden geri kalmami§tlr. ibn 
Zeyd der ki: Sadece Ebu Diicane Semmak ibn Hare§e bundan mustes
nadir. Nitekim bu kanu yerinde anlatllmi§tlr. Hayber fethinden sanra 
Allah Rasulii Medine'ye aonmii§ttir. Allah Rasulti (s.a.) Hicret'in yedinci 
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senesi Zilkade aymda Hudeybiye ehlini de yanma alarak umre yapmak 
iizere Mekke'ye dogru yola ~1ktL Zulhuleyfe'de ihrama girdi ve kurban
hklan da beraberinde getirdi. Kurbanllklarm altml§ deve oldugu soyle
nir. Rasulullah (s.a.) ve ashab1 telbiye getirerek yiiriidiiler. Merru'z
Zahran'a yakm bir yere geldiklerinde Rasulullah (s.a.), Muhammed ibn 
Mesleme'yi atlar ve silahlarla oncii olarak gonderdi. Mti§rikler Muham
med ibn Mesleme'yi gordiiklerinde, §iddetle korktular ve Allah Rasulu 
(s.a.)ntin kendileriyle sava§acagm1, on sene stireyle aralannda sava§l 
kald1racagma dair soziinti bozdugunu zannettiler, gidip Mekke'lilere 
bunu haber verdiler. Allah Rasulti (s.a.) geldi ve Merru'z-Zahran'da ko
nakladL Oradan, Harem'i halal olan bolgeden ay1rmak tizere dikilmi§ 
alametleri gorebiliyordu. Rasulullah (s.a.) silahlan, z1rhlan, oklan ve 
m1zraklan Batn-1 Ye'cec (1) denilen yere gonderdi ve kendisi mti§rik
lerin §art ko§tuklanna uygun olarak kmlannda k11l~lanyla Mekke'ye 
dogru ytiriidii. Yolda ytirtirlerken Kurey§liler Mikrez ibn Hafs'1 gonder
diler, Mikrez: Ey Muhammed, biz senin andla§ma bozdugunu bilmiyor
duk, dedi. Rasulullah: 0 da nedir? diye sordu da Mikrez: Sen bizim 
iizerimize silah, z1rh ve m1zraklarla geldin, dedi. Hz. Peygamber: Boyle 
bir §ey yok, biz onlan Ye'cec'e gonderdik, buyurdu. Mikrez: Biz zaten 
seni iyilik ve vefil, ile tanmi1§tlk, dedi. Kil..firlerin btiytikleri ofke ve 
kinlerinden Allah Rasulti (s.a.) ve ashabm1 gormemek i~in Mekke'den 
g1ktllar. Mekke halkmm kalan erkek, kadm ve ~ocuklan ise yollarda 
ve evlerin iizerinde oturarak Allah Rasulti (s.a.) ve ashabma bakiyorlar
dl. Hz. Peygamber (s.a.) Mekke'ye, ontinde ashab1 telbiye getirerek gir
di. Kurbanllklan ise Zi Tuva denilen yere gondermi§ti. Rasulullah (s.a.) 
.o gun, Hudeybiyye gtinti binmekte oldugu Kusvi\, admdaki devesine 
binmi§ti. Abdullah ibn Revaha el-Ansari, Allah Rasulti (s.a.)niin de
vesinin yularmdan tutmU§ onu §iir soyleyerek stirtiyordu. 

«0 Allah'm ad1yla ki din yok, dininden ba§ka O'nun. 
0 Allah'm ismiyle ki el~isidir Muhammed O'nun. 
Ey kafir ogullan bo§altm yolunu onun; 
Daha once onun inzalini inkar etmeniz sebebiyle nas1l vurduksa size. 
Bugtin de beyninizi w;:uracak bir vuru§la onu te'vil etmenizden 

otiirii vururttz size. 
byle bir vuru§ ki unutturur dosta dostunu; 
Rahman indirdikleri i~inde indirmi§tir onu. 
Ras·Ulune okunan sayfalarda beyand1r; 
Ki oldtiriilenlerin en hay1rlls1 onun yolunda oland1r. 
Ey Rabb1m, §tiphesiz onun soztine inanml§lmdir. 

(1) lVIekke'ye sekiz mil mesatededir. (Eseri arapc;a yayma haz1rlayanlar) 
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Abdullah ibn Revaha'mn bu §iiri, dagm1k ve muhtelif rivayetlerden 
toplanml§tlr. 

Yunus ibn Biikeyr'in Muhammed ibn ishak'dan, onun da Abdul
lah ibn Ebu Bekr ibn Hazm'dan rivayetine gore; o, §oyle anlatlyor~ Al
lah RasUlii (s.a.) Umret'iil-Kaza'da Mekke'ye girdigi zaman, Abdullah 
ibn Revaha Allah Rasulii (s.a.)niin devesinin yulanna yapl§ml§ §oyle 
demekteydi: 

Ey kafir ogullan bo§altm yolunu onun; Hi<; §iiphesiz Allah'm el<;isi 
olduguna §ahidim onun. 

Bo§altm yolunu; hayrm hepsi rasuliindedir O'nun. Rabb1m §iiphe-
siz ben, inanml§lm, soziine onun. 

Kur'an'm indirili§ini inka,nmz yiiziinden nas1l sava§ml§Sak sizinle; 
§imdi de onu te'viliniz yiiziinden sava§mz sizinle. 
Size oyle bir vururuz ki bu vuru§, ba§larm1z1 yerinden u<;urur, dosta 

dostunu unutturur. 
( ... ) 
imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Sabah'm .. . ibn Ab

bas'tan rivayetine gore Allah Rasuli.i (s.a.), umresinde Merru'z-Zahran'
da konaklad1gmda Allah Rasulii (s.a.)ni.in ashabma, Kurey§'in zayifllk
tan i§ goremez halde oldugu haberi ula§IDI§tl. Efendimizin ashab1: Bi
nitlerimizden bir k1smm1 bogazlasak da etlerinden yesek, <;orba yap1p 
i<;sek ve boylece yann .Mekkelilere girerken onlara tok gorunsek, dedi
ler. Allah Rasulii: Boyle yapmaym, az1klarm1Z1 benim yammda toplaym, 
buyurdu. Onlar az1klanm Rasulullah'm yanmda toplad1lar, deriler ya
YIP serdiler ve yediler. Oradan aynld1klarmda her birerinin az1g1 hala 
dagarc1gmda idi. Sonra Allah Rasulii (s.a.) gelip Mescid-i Haram'a gir
di. Kurey§liler Hicr tarafma dogru oturmu§lardl. Allah Rasuli.i omuz
lanna alml§ oldugu ihramm bir ucunu sag koltugunun altmdan ge<;irip 
sol omuzu iizerine ald1, sonra : Kurey§liler sizde herhangi bir ay1p ve 
kusur gormesinler, buyurdu. Ri.iknu istilam etti ve sonra ko§arak yii
riidii. Yemen riiknii kayboldugu zaman da Hacer'iil-Esved'in bulundugu 
riikne yiiriidii. Kurey§liler : Siz yi.iriimeye bile raz1 degildiniz ama ba
kmlz onlar geyikler gibi s1<;nyorlar, dediler. Allah Rasuli.i (s.a.) bunu ii<; 
§avt yapti. Boylece bu, tavaf da siinnet oldu. Ebu Tufeyl'in naklettigine 
gore ibn Abbas ona, Allah Rasuli.i (s.a.)ni.in veda haccmda boyle yapti
gmi haber vermi§. 

Yine imam Ahmed der ki: Bize Yunus'un ... ibn Abbas'tan rivayeti
ne gore; o, §oyle anlatiyor: Allah Rasulii (s.a.) ve ashab1 Mekke'ye gel
diklerinde Yesrib hummas1 onlan zay1flatm1§ ve kotiilemi§di. Mii§
rikler: Size oyle bir kavim geldi ki Yesrib hummas1 onlan zaytflatmi§ 
ve kotiilemi§, demi§lerdi. Mii§rikler Mescid-i Haram'da Hicr'i ta'kib 
eden bir ko§eye oturmu§lardl. Allah Teala ·peygamberi (s.a.)ni onlarm 
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soylediklerine muttali' k1ld1 da Allah Rasulu (s.a.) ashabmm mu§rikle- · 
re gu~lu kuvvetli olduklanm gostermek uzere tavilfm u~ §avtmda ko§
malanm emretti. Onlar u~ §avt ko§tular. Mu§riklerin gormeyecekleri 
yerdeki iki rukiin arasmda ise normal yurumelerini emretti. Hz. Pey
gamber (s.a.)in butun §avtlarda ko§mayi men'etmesinin tek sebebi on
Jar uzerine bu §ekilde vacib olmamas1 i~indir. Mu§rikler: Hummanm 
zay1flatt1gm1 ileri surdukleriniz bunlar m1? Bunlar fil3on ve falandan 
daha gu~lu kuvvetliler, dediler. Buhari ve Miislim hadisi Sahih'lerinde 
Hammad ibn Zeyd'den rivayetle tahric etmi§lerdir. Hadisin bir rivayeti
nin lafz1 §Oyledir: Hz. Peygamber (s.a.) ve ashab1 Zilkftde aymm dor
duncu gunu sabah geldiler. MU§rikler: Size oyle bir grup (el~iler guru
bu) geldi ki onlan Yesrib hummas1 zay1flatm1§, dediler. Hz. Peygam
ber (s.a.) de ashabma tavafm u~ §avtmda ko§malanm emretti. Butun 
§avtlarda ko§may1 men'etmesi ise onlarm bu §ekilde sunnet olma
sml onlemek i~indir. Buhari der ki: Hammad ibn Seleme'nin Eyyub'
dan, onun Said ibn Cubeyr'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetindeki 
bir fazlahk §Oyledir: Hz. Peygamber (s.a.) emniyyet i~inde Mekke'ye 
girdigi sene mu§riklere kuvvetlerini gostermek uzere ashabma: _ Ko§u
nuz, buyurdu. Mu§rikler Kuaykaan dag1 tarafmdayd1lar. Yine Buhari'
nin Muhammed kanahyla .. . ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §Oyle de
mi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) Beytullah'l tavilfta, Safa ve Merve -ara
smdaki sa'yde mu§riklere gucunu gostermek i~in ko§mU§tur. Buhari 
hadisi ba§ka bir yerde de rivayet etmi§tir. Yine Muslim ve Nesei de 
muhtelif kanallardan olmak uzere hadisi Sufyan ibn Uyeyne'den riva
yet ederler. 

Yine Buhari der ki: Bize Ali ibn· Abdullah'm. .. ibn Ebu Evfa'dan 
rivayeti~e gore; o, §Oyle diyor: Allah Rasulu (s.a.) umre yaptlgmda biz 
Allah Rasulu (s.a.) ne eziyet vermesinler diye Rasulullah (s.a.) 1 mu§rik
lerin ~ocuklarmdan ve mu§riklerden gizleyip ortmu§tuk. Hadisi Muslim 
degil sadece Buhari rivayet etmektedir. Yine Buhari §Oyle diyor : Bize 
Muhammed ibn Rafi' ile Muhammed ibn Huseyn ibn ibrahim'in ... ibn 
Omer'den rivayetine gore Allah Rasulti (s.a.) umre yapmak uzere yola 
~Ikml§tl. Kurey§ kafirleri Beytullah'a ula§masml engellediler. Rasulul
lah Hudeybiye'de kurbamm kesti ve ba§ml tlra§ etti. Mu§rikler efendi
mize gelecek sene umre yapmas1, k1h~tan ba§ka silah ta§1mamas1, ancak 
kendilerinin ho§nud olacaklan bir sure orada ikamet etmesi §artlyla ba
n§ yaptllar. Bir sonraki sene Allah Rasulu umre yaptl, daha onceki yap
tlklan andla§ma geregi Mekke'ye girdi. U~ gun orada ikamet ettiginde 
mu§rikler peygamberin Ka'be'den ~1kmasm1 istediler de Rasulullah ~lk
tl. Bu hadis de Muslim'in Sahih'indedir. 

Buhari der ki: Bize UbeydlJ.llah ibn Musa:nm .. . Ber8, ibn Azib'den 
rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: Allah Rasulu (s.a .) Zilkade aymda 

T efstr , C : XIII ; F . 463 
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umre yapmak i.izere c;1kt1. Mekke'liler onun Mekke'ye girmesine izin 
vermediler ve sonunda orada i.ic; gi.in ikamet etmesi §artlyla ban§ yap
tllar. Andla§mayi yazd1klati zaman: Allah'm elc;isi Muhammed bu
nun i.izerinde anla§ml§tl'r; yazd1lar. Mii§rikler : Biz bunu kabul etme
yiz, §ayet senin Allah'1n elc;isi oldugunu bilseydik seni boyle bir §eyden 
men'etmezdik. Fakat sen Abdullah oglu Muhammed'sin, dediler. RasUI
ullah: Ben· Allah'm elc;isiyim ve Abdullah oglu Muhamme<;l'im, buyu
rarak Ali ibn Ebu Talib'e·: Allah'm elc;isi ifadesini sil, dedi. Hz. Ali : Al
lah'a yernin ederim ki seni asla silmeyecegim, dedi. Allah Rasuli.i (s.a.) 
yaz1lan andla§maYl ald1, yaz1Sl gi.izel degildi. «Abdullah oglu Muham
med'in i.izerinde andla§tlgi budur: Kmmdaki k1hc;tan ba§ka Mekke'ye 
silah sokulmayacak. Mekke halkmdan ona tabi olmak isteyen kimse 
oradan c;1kanlmayacak ve onun asha,bmdan orada kalmak isteyen hie; 
kimseye engel olunmayacak.» 

Allah Rasuli.i Mekke'ye girip si.ire · bitince, Hz. Ali'ye geldiler ve: 
Arkada§ma soyle: Beldemizden <;Iksm, §iiphesiz si.ire bitmi§tir, dediler. 
Hz. Peygamber (s.a.) Mekke'den c;1ktl. Hz. Hamza'nm k1z1: Ey amca, 
flY amca, diye nida ederek pe§ine tak1ld1. Onu Hz. Ali ahp elinden tut
tu ve Fatlma'ya: Amcanm k1z1m al, dedi. 0 da Hz. Hamza'nm k1z1m 
binitine bindirdi. Onu alma hususunda Hz. Ali, Zeyd ve Ca'fer c;eki§
tiler. Hz. Ali: Onu ben almi§tlm ve o benim amcam klzldlr, dedi. Hz. 
Ca'fer: Amcamm kiz1d1r ve teyzesi de benim hamm1md1r, dedi. Zeyd 
ise: Benim karde§imin klzldlr, dedi. Hz. Peygamber (s.a.) onu teyzesinin 
almasma hi.ikmetti ve: Teyze, anne makammdad1r, buyurdu. Hz. Ali'ye: 
Sen bendensin, ben de sendenim; Hz. Ca'fer'e: Senin yarad~h§Ih ve hu
yun bana benzemi§tir; Zeyd'e de: Sen bi;(;im karde§imiz ve dostumuzsun, 

· buyurdu. Hz. Ali: Hamza'mn k1z1 ile evlenir misin? diye sordu da Ra
sulullah (s.a.): 0 benim si.it karde§imin klZldlr, buyurdu. Bu kanaldan 
rivayetinde hadisi sadece Buhari tahric etmi§tir. 

«Allah sizin bilmediginizi bilir. Bun<;lan ba§ka size yakm zamanda 
bir fetih de verecektir.» ~i.iphesiz Allah Teala sizin bu sene Mekke'den 
ve Mekke'ye girmekten men'edilmenizde sizin bilmediginiz hay1r ve 
menfaatlan iyi bilmektedir. Aynca Hz. Peygamber (s.a.)in ri.i'yasmda 
size va'dolunan Mekke'ye girmenizden once size yakm bir fetih de ve
recektir. Bu fetih di.i§manlanmz olan mi.i§riklerle aramzda yap1lan ban§ 
andla§mas1d1r. 

Daha sonra Allah Teala, Rasuli.i (s.a.)ni.in, dii§manma ve diger 
yeryi.izi.i halkma muzaffer olacagm1 mi.i'minlere mi.ijdeleyerek §6yle bu- . 
yurur: «Peygamberini hidayet ve hak din ile gonderen O'dur.» Peygam· 
berini faydah ilim ve salih amelle gonderen §i.iphesiz O'dur. ~eriat iki 
§eyi ic;ine almaktadir: ilim ve amel. ~er'i ilim sihhathdir, §er'i olan amel 
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.... makbuldtir. ~eriatm haber verdikleri gen;ektir, emir ve yasaklan da 
1ahza adalettir. 

Btittin dinlerden; arab1, acemi, herhangi bir saliki ve mti§rikleri ile 
air yerytizti halkmdan btittin dinlere s:'tlik olanlardan tisttin kllmak 
zere peygamberini hidayet ve hak din ile gonderen O'dur. O'nun ra
ulti olduguna dair §ahid olarak Allah yeter ve 0, rasultine yard1mc1d1r 
mutlaka yard1m edecektir) . 

-- ----- i Z A H I --- - --

Mekke'nin Fethi 

«Namazdan sonra Hz. Peygamber (s.a.), Ka'be etrafmda btiytik bir 
_ alabahk halinde toplanml§ olan §ehir ahalisine bir hltabede bulundu; 
nlara, kendisine ve ashabma neler yaptlklanm ve nas1l haks1zllklarda 

bulunduklanm habrlatbktan sonra, artlk kendisinden ne bekleyebile
ceklerini sordu. K1sa bir duraklamadan sonra §i:iyle dev8,m etti: 

«Bugtin, artlk size hi~ bir mes'uliyet ytiklenmeyecek, dag1hp gidi
niz, hepiniz serbestsiniz.n (Taberi, s. 1642). 

Ani olarak Mekke tahavvtilata ugrad1; ak§am tistti hemen btittin 
ahali islam'1 kabul etmi§lerdi. Ba§ka hi~ bir §ey onlan bu derece sa
mimi ve derinlemesine kendisine baglamaml§tl. Onlar, arbk maglUb ve 
fethedilmi§ bir §ehir ahalisi degil, haklar ve mtikellefiyetlerde, galibler
le mtisavi vaziyette idiler. Allah'm Rasultintin fethetmi§ oldugu bir §e
hirde, esasen hit; bir §ekilde a§ag1 derecede mtifrit hareket beklenemez
di. 

Rasulullah'm da if8,de ettigi gibi, Hendek muhasaras1 {Hicri 5-Mi
ladi 627), Kurey§lilerin hticum te§ebbtistintin en ytiksek noktasm1 te§
kil ediyordu. Mtisltimanlarm devamh gayretleri neticesi Mekkeliler ta
mamen bitab bir halde, daimi bir artl!? gosteren isl:'tm kuvvet ve kud
retine kar§l mtidhfaaya r;ekilmekle iktif9, ettiler. Bunun sebepleri 
muhteliftir. Bu degi!?en tav1rlarmda, sadece Bedir sava§l ve Hendek 
muhasarasmdaki adem-i muvaffakiyetleri mtisebbib olarak gosteril
mez. 

Hakikaten Hz. Peygamber (s.a.), her zaman umumi bir siyaset 
icab1 oldugu kadar, bir prensib meselesi olarak da, dti§mam tamamen 
mha etmekten ziyade, sadece ona galabe etmeyi mtireccah addetmi§
ir. Burada iki cepheli bir maksad gtidtiyordu : 

1 - Kurey§'lileri iktisadi bask1 altma almak, 
2 - Uzak gorti§lti siyasetiyle, mtitemadiyen kendi askeri kuvvetini 

rtbrmak. 
Hz. Peygamber (s.a.) umumiyetle oyle bir zamanda darbeyi indiri-
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yordu ki, dii§man art1k mukavemete yeltenemiyordu bile. Bu suretle 
maksad ve gayesi en kans1z bir §ekilde tahakkuk ediyor9-u. Netieede, 
di.i§man kaynak ve kuvvetleri el degdirilmemi§ bir halde, kendilerinden 
musbet bir yolda istifade mumkun oldugu nisbette islam Devletinin 
kuvvet ve kudretine ilave olunuyordu, 

Mekke, yani «mezru' olmayan vadi» sakinlerinin yegane olmamakla 
beraber mai§et vas1talan, yaz-ki§ yaptlklan keryan ticaretiydi (Kure.y§ 
1-4). Medine'ye hicreti muteakib dort ay ge~memi§ti ki, Hz. Peygam
ber (s.a.) §imalde, Medine'den ge~ip M1s1r ve Suriye'ye varan; Mek
ke'lilerin yaz mevsimi (Rihlet es-Seyf) (Kurey§, 2) ticaret yolunu 
seyr u sefere kapamak i~in te§ebbuse ge~ti ve fiilen muvaffak 
da oldu. Hz. Peygamber (s.a.) Medine'nin batlsmda oturan Yanbu'-· 
nun kom§usu olan kabilelerle ittifak anla§malan akdetti. Bu arazi kesi
minde Mekke'lilerin s1k s1k a§tlklan yollar bulunmaktadir. Tarih, bu an
la§malarm bir ~ogunun metinlerini bize kadar mahfuz tutmu§ bulun
maktadir. (El-Vesaik us-Siyasiyye adh kitab1ma bak.) islam'm ve islam 
Devletinin yay1hp geni§lemesiyle Hz. Peygamber (s.a.) in .nufuz ve te'siri 
de artt1. Artlk o Kurey§lilerin Need uzerinden ge~erek Irak'a varmalan
na bile mani olabileeek bir hale gelmi§ti. 

Bu §imali mmtlkalar yazm s1k s1k kullamhrdl. KI§m Mekke ker
vanlan umumiyetle eenuba inerler Taif tarik1yla Yemen ve Uman'a gi
derlerdi. Tabiatlyla bu gunlerde bu yolu kolayhkla kesmek mumkun de
gildi. Mamafih A vrupa ile Hindistan arasmdaki, Mekke uzerinden ge~
tigi soylenen, beynelmilel ticaret durrllu§ ve netieede bu durum, Ku
rey§lileri beynelmilel tiearet kervanlarma muhaflZ k1talan tefrik etme 
inhisarmdan mahrum etmi§ti. ~imal ile yapaeaklan kervan ticareti hi~ 
mevzuubahs edilmese bile bu muhaflzhktan gelen gelir, ~ok ehemmiyet
li bir mikdan bulmakta, onlara yuzde yuz bir kar b1rakmaktayd1. Du§
mana zarar vermek gayesiyle onun eenup tiearet yollan uzerine de 
ku~uk askeri birlikler sevkedilmi§tir. Bu istikamette tertib edilen aske
ri seferlerden birine Abdullah ibn Cah§ kumanda ediyor,du. Kendisi Ta
if yakmmdaki Nahb mevkiini vurmu§tur. (ibn Hi§a.m, s. 423-4). Bir 
muddet sonra, bir digeri Hicri 3, Mil9.di 624 senesinde, Karada mmti
kasma. gonderilmi§ ve Mekkelilerden 100.000 dirhem k1ymetinde gumi.i§ 
ele ge~irmi§lerdir. Acaba bu mal, transit emtiadan m1yd1? Hendek sa
va§mdan sonra Hicri 5 ve Miladi 627 y1lmda Musluman nufuz ve te'siri 
Need havalisinden Yemame bolgesine kadar uzaklara yay1lm1§tl. Ye
mame, Kurey§lilerin butun hububat ithalatmi yaptlklan bir zahire. an
ban durumundad1r. Yemame mmtlkas1 hakimi Sumamet ibn Usal, Hz. 
Peygamber (s.a.)in te§viki ile hububat i:hra.cm~ durdurur durdurmaz, · 
tarih~ilerin verdikleri ma'lUmata gore Mekke'de k1thk ba§gi::istermi§tir. 
Tarihen sabittir ki, Hicri 6 ve Miladi 628 y1h Hicaz mmtakas1 i<;in kurak 
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gec;mi§ ve yagmur yagmami§hr. Rivayet edilir ki, Hz. Peygamber (s.a.) 
bir defasmda, 500 altm dinar tutannda bir meblag1, o zamanki di.i§ma
m, Mekke'nin mahn1miyet i9inde bulunan fakirlerine sarfedilmek i.izere 
gondermi§tir. Ebu Si.ifyan, Hz.Peygamber (s.a.)in Mekke'deki gen9lerin 
,kalblerini bu suretle kazanmaya te§ebbi.is etmesi kar§Ismda, ac1 ac1 ho
murdanmi§tl. Bu hadisenin yukanda i§aret ettigimiz kurakhk mevsimi
ne rastlamas1 muhtemeldir. Belki de bu rni.iessirler i9inde en esashs1, Ku
rey§'lilerin mi.ittefikleri tarafmdan tedricen yalmz b1rak1lmalan, ya is
lam dinini kabul etmeleri veya Hz. Peygamber (s.a.)le dostluk anla§
malan imzalamalanyd1. Filhakika, tedkik edersek, bu tarihte Mekke'nin 
bi.iti.in istikametlerinde; §imalinde, bat1smda; hatta cenubunda Mi.isli.i
man kabilelerinin sakin olduklan hakikat1 ile bugi.in kar§I kar§Iya ka
lmz. Esasen az soma da Hudeybiye anla§masi yap1ld1 (H. 6-M. 628). 
~imalde Hayber mmtlkas1, bu tarihten iki ay soma islam devletine in
kiyad etti (Hicri 7. y1lm Muharrem ay1 M. 629) . Ancak bir y1l ge9mi§ti 
ki, Mekkeliler, bu Hudeybiye anla§masmi bozdular; her ne kadar pi§
man oldularsa da, artlk i§ i§ten ge9mi§ti. Soma Medine'ye bir hey'et 
gondererek Hudeybiye anla§masmi yenilemek istediler. Hz. Peygamber 

· (s.a.} bunu yenilemek taraftan degildi. Tabiat1yla, Mekkeliler mi.isli.i
manlann h~r an, bir mukabele-i bil-misil yapacaklarmdan endi~eleni
yorlardi; sonra artlk yalmzd1lar, kimsenin de yard1mma gi.ivenemezler
di. 

Hudeybiye Anla§masi 

Hatlrlanacag1 gibi, Hz. Peygamber (s.a.) Hendek muharebesini 
ta'kip eden yll, Hudeybiye'de Kurey§ileri mi.isli.imanlarla bir anla§ma 
akdetmeye ikna edebilmi§ti. Kurey§lilere istedikleri hey §ey verildi ve 
hatta mi.isli.imanlarm, i.i9i.inci.i bir zi.imreyle harple me§gul olduklan si
rada, bitaraf kalmalan i9in <dzzeti nefislerin bile tatmin edildi. Bu 
suretle Mekkeliler Hayber Yahudilerini tek ba§larma b1rakin1§ olduk
lanm. idrak ediyorlar yahutta edemiyorlardl. Netice olarak bu 3nla§ma, 
mi.isli.imanlara kar§I, yahudilere yard1m etme imkrmlanm ortadan kal
dmyordu. Mekke ve Medineliler, bunlar Hudeybiye :anla§masmm iki 
esas taraf1 degildiler. Aym zamanda bu esas taraflardan birinin mi.itte
fiki olmak suretiyle anla§mamn bi.iti.in maddelerine iltih~.k etmi§, bu 

. suretle taraf vasfm1 iktisab etmi§ olan peyk zi.imreler de vard1. Bu tali 
taraflar bir mi.iddet soma esfts taraflan bile harbe si.iri.iklemi§tir. Mese
la nakledildigine gore, .bir defasmda Bekriler, Hz. Peygamber (s.a.) 
hakkmda hakaretamiz sozler sarfetmi§lerdi. Miisli.imanlarm mi.ittefiki 
ol~m Huzailer bunun uzeriile fena halde ofkelendiler ve muhtemelen 
korn§ulan Bekrilerden baz1larmm kamna gitdiler. Bekriler, i9lerinde 
Mekkeliler dahi oldugu halde, intikam almak i9in bir gece hi.icumunu 
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tertiblediler. Daha sonra Hiizaili bir elc;inin Medine'de Hz. Peygamber 
(s.a.)e anlattlgma gore, bu hiicum, Huzailer camide cemaatla birlikte 
namaz k1larken ika edilmi§, tabiatlyla bu yiizden, miidafaas1z bir halde 
olan bu miisliimanlar arasmda oHi ve yarall say1s1 fevkalade kaba
nk olmu§tur. Az kalsm iki cephede birden sava§ma tehlikesi tahakkuk 
ediyordu. Hz. Peygamber (s.a.), Hayber meselesini halledip onlan ken
dine baglayarak, silahs1z bir hale getirince, Mekkelilerle hesapla§mak 
ic;in yeter derecede serbestiye kavu§tu. Kan akltmak asla arzu etmedigi 
bir §eydi ; bunun ic;in dii§mam gafil avlamak iiz~re te§ebbiise gec;ti. Bu 
zor vazifesinde onun elde etmi§ oldugu muvaffakiyeti, ne kadar gayret 
etsek, takdirden aciz kalmz. 

Bir askeri sefer ic;in, geni§ haz1rllklar yap1lmaya ba§landl. Fakat 
Hz. Peygamber (s.a.), niyet ve kararmm ne tarafa oldugunu hie; kim
seye ac;1klamadl. Bu s1r, o kadar titizlikle sakland1 ki, Hz. Ebubekir gi
bi, sec; kin bir kimse bile, k1z1 Hz.Ai§e'nin (Hz. Peygamber ( s.a.) in ha
mml) evine gittiginde, ondan bu seferin ne tarafa oldugunu sormas1 
iizerine, Ummii'l-Mii'minin Hz. Ai§e, babas1 Hz. Ebubekir'e bu hususta 
yeter bir bilgi verememi§tir. Diger Miisliimanlar da tabiabyle aym §e
kilde atlatllml§lardl. Aym zamanda, az sonra gbrecegimiz gibi toplanan 
gbniillii askerler on bin kadar olmu§lardl. 

0 devirde, on bin ki§ilik bir ordu, gbriiliip all§llml§ bir §ey degil
di. Dii§man, haber alma te§kilatl veya dostlarmdan bunu gizlemek, sak
lamak da c;ok zor bir §eydi. Buradaki mesele, bir gece baskm1 meselesi 
degildir; mesele dii§manla aradaki mesafenin on iki gun gibi, uzak bir 
mesafe olmas1d1r. Bunun ic;in Hz. Peygamber (s.a), her §eyden evvel, 
Medine'den biitiin t;lkl§lan durdurdu, yasak etti; buna gerek dostlan ve 
gerekse bitaraf kimseler de dahil bulunuyordu. istihbarat te§kilab o 
kad,ar verimli c;all§tyordu ki, bunak ve cahil bir miishiman olan Hatib 
ibn Balta', Mekke'ye gizli bir haber gbnderdi. Bu haberi gotiiren, Me
dine'nin hemen giri§inde, kolayca yakaland1. Mektupta, §Unlar yaz1h 
idi: «Burada biiyiik haz1rllklar yap1llyor; her halde Mekke'yi dii§iiniiyor
lardlr.» Bu mektuba el koydular, fakat Hz. Peygamber (s.a.) mektubu 
gbtiireni yolunda serbest b1rakt1; bu bir kble kadmdL Serbest kalmca, 
dogru Mekke'ye gitti. Hz. Peygamber, okuma yazmas1 olmayan bu 
kadmm, orada macerasm1 anlatacagm1 ve Mekkelilerin, suc;luluk ha
let-i ruhiyesi ic;inde, bundan miisliimanlarm i§ine yarayacak baz1 ne
ticeler . t;lkarabileceklerini dii§uniiyordu. Aynca, bu s1rada baz1 §a§lrt
malar vermek zarureti de vard1. ibn Sa'd'm eserinde (II/ 1, s. 96), yaz1ll 
oldugu vec;hile «Hz. Peygamber (s.a.) Ebu Katade'nin kumandasmda bir 
askeri birligi Medine'nin tam §imal kesiminde, iic; giinliik mesafede bu
lunan «idam» mevkiine gbnderdi. Boylece herkes, Hz. Peygamber (s.a.) 
in bu bolgeye gitmek istedig~ni ve bu ((idamn seferinin . bunun ke§if 
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k1sm1 oldugunu dii§iinecekti; bu suretle §a.yialarm merkezi sikle,ti bu 
yone r;evrilecekti. n 

Hz. Peygamber (s.a.), fiilen bu biiyiik sefere 91ktlg1 zaman, sadece 
gidecegi yeri degil, aym zamanda ordusunun hakiki biiyiikliik ve kuv
vetini de saklamak istemi§tir. 

i§te, bu sebeple, miiverrih Ya'kubi'ye nazaran, Hz. Peygamber 
(s.a.), beklenen birgok goniilluniin Medine'de toplanmamalanm, ancak 
Mekke'ye dogru hareketinde, yol boyunca kabilelerinin bulunduklan 
yerlerden gegtikge kendisine iltihak etmelerini emretti. Bu strateji o 
kadar muvaffak oldu ki, Kurey§iler, miisliiman ordusunun, Mekke ci
varmdaki daglar arkasma ordug~lhlanm kuruncaya kadar onlarm ha
rekete gegtiklerine dair zerre kadar bir haber elde edememi§lerdir. Bun
dan ba§ka, tam Mekke'ye hareket edecegine yakm, Medine-Suriye yolu 
uzerinde Batn idamhlan cezaland1rmak igin, kuvvetli bir aE:keri bir
ligi harekete gegirdi, bununla dikkati dag1tmak ve herke~de, Hz. Pey
gamber (s.a.)in Medine §im9Jindeki dii§manlarmdan birine, se fere git
tigi zehabm1 uyand1rmak istiyordu. Darbe te'sirini daha da arttlrmak 
gayesiyle Hz. Peygamber, her miisliiman askerin, bir ate§ yakmas1m em
retti. 10.000 ate§in biitun bir gece yak1lmas1 daha biiyuk, daha fazla sa
yida insanm yemeklerini pi§irdikleri intibam1 veri:yordu. Cenab-1 Hak 
da miisliimanlara lutfunu esirgemedi. Ebu Sufyan, bu Mekkelilerin en 
biiyiik kumandam aym gece, miisliiman ke~if k1talannm eline dii§tii. 
Bunun neticesi, Mekke ahalisi, ertesi.sabah, Hz. Peygamber (s.a .)in §im
di anlatacagimiz Mekke yiiriiyii§iine ba§ladig;I zaman, §a§km ve ne ya
pacagmi bilmez hale geldi. Ebu Siifyan Mekke ahalisinin tamamm1 
evlerine kapatacagma yahut silahlanm terkettirecegine, yahut Ka'be ci
vanna hepsini toplayacagma veyahutta kenoi evine kapatacagma dair 
te'minat vermesi uzerine serbest b1rakild1. 

Hz. Peygamber (s.a.) tarafmdan bir kimsenin evinin, misafir ka
lmacak yer olarak sec;ilmesi, muhakkak ki buyiik bir §ereftir. ihtimal 
ki, Ebu Sufyan, bu §erefe lay1kt1. <;unku me§hur miiverrih Sabit'iil
Buneni (Tabiin'dendir), bize islam'm ilk giinlerinde Hz. Peygamber 
(s.a.)in sokak c;ocuklan ve diger avama mensub kimseler tarafmdan 
iz'ac edildigi zaman, melee' olarak Ebu Sufyan'm evini s1k s1k kullan
digma, zira Ebu Siifyan'm misatirini anlay1p miidafaa edebilmek ic;;in 
gerekli kiiltur ye kuvvete s8.hib olduguna d9.ir ma'lUm&.t vermektedir. 
Hz. Peygamber .. (s.a.), bunu unutamamu~t1, bu mezkur hareket ise evvel
kinin bir miikflJatl idi. 

Bu sir?da, Niekke'de tecriibeli ve niifuz sahibi bir kimse bulunmu
yordu: Ebu Cehil olmii§, Halid ibn Velid ve Amr ibn As miisliiman ol
mu§lar, Ebu Siifyan ani olarak ortadan kaybolmu§tu (arzedildigi gibi 
kendisi miisliimanlarm eline esir dii§mii§tii) . Muttefiklere, yard1m ic;in 
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haber gonderecek kadar da vakit kalmam1§tl. ikrime gibi baz1 gent; 
kumandanlar, §Uphesiz baz1 mukavemet hareketlerine kalki§tllar ve. on
lara kendi kllanlanna mensub kimseler yard1m ediyorlardL Ate§in bir 
kumandan olan Halid ibn Velid'in idaresindeki musluman askeri bir
likleriyle bunlar arasmda, baz1 sokak muharebeleri cereyan etmi§tir. 
Mamafih, esas olarak Mekkeliler, Ebu Sufyan'm alml§ oldugu ve on
lara da tavsiye ettigi te'minata ve sulh yoluyla ve kan dokUlmeksizin 
icra edilecek bir i§gal vaadine inamyorlardL 

Ebu Sufyan, §ayet derhal kuvvetlerini te§kil edip bir mukavemete 
kalkl§Sa bile, bu onun igin geg bir davram§ olacaktl. Zira Hz. Peygam
ber (s.a.), onun kendi birliklerini fiilen Mekke'ye dogru harekete gegi
rip, §ehrin iyice yakmlanm tamamen i§gal etmeden evvel, islam ordusu 
karargahm1 terke miisaade etmedi. Ebu Sufyan'm gonullUlerini top
laylp harekete gegmesi, yakmlardaki muttefiklerine yardlm igin bir ha
ber gondermek ve onlarm yard1mlanm taleb etmekten daha elveri§liy
di. Ebu Sufyan, Mekkelilerin i'timadm1 kazanml§ bir liderdir. o, §Una 
samimi olarak inamyordu ki, boyle bir mukavemet hareketi neticesiz 
ve son derece faydas1zd1. Tarihgiler tarafmdan nakledilmi§ olan, onun, 
kans1 ile bu meseleyi munaka§alan, bu kanaatlm aksettirmektedir. Ha
Slmlarmm mukavemet edilmez kuvvetlerine, bir de onlarm inamlmaz 
merhamet ve §efkatleri eklenmi§ olarak bu gok kritik anda, Mekkeliler 
U.zerinde o kadar derin te'sirler b1raktl ki, onlarm islam'a kar§l besle
mekte olduklan kin ve dU.§manhk hisleri bir anda yepyeni bir kahba do
kUlerek en mtis~et bir tarzda inkllab etmi§ oldu. 

Mekke, her taraftan daglarla gevrili bir vadide kurulu bir §ehirdir. 
§ehri, §imal cenup istikametinde kat'eden bir tek ana yol vard1r; bu 
ana gegide iki tali yol baglamr ki, biri Hacun'a, digeri Kada'ya gider. 

Musluman ordusunun buyuk k1sm1, ba§larmda Hz. Peygamber 
(s.a.) oldugu halde §imaJ istikametinden ilerledi. Yukan §ehir denen 
yer (Ma'lat), bu tarafta yer altnaktad1r. Diger bir askeri birlik Zubeyr 
ibn Avvam idaresinde Kada yolu uzerinden ilerleyerek dU.§mamn, deniz 
sahiline, Vadi Fatima yoluyla kagmasma mani oluyordu. Diger bir bu
yuk askeri birlik §ehre cenubdan, Lit yolunu ta'kiben girdi ve Mesfele'yi 
yani a§ag1 §ehir denen mmtlkay1 i§gal etti. Muhtemelen bu bir suvari 
k1tas1yd1, gunku diger ordu birlikleriyle aym zamanda birlikte §ehre gi
rebilmek igin bunlarm gok gabuk §ehrin etrafmdan dola§malan icab 
etmektedir. Bu dU.§U.ncemiz, bu birligin suvari kuvvetleri kumandam 
Halid ibn Velid'in kumandasmda sevkedilmesi vak'as1yla kuvvetlen
mektedir. Diger bir birlik de, Hacun yolu uzerinden §ehre girmi§tir. 
Bunlar aym zamanda Cidde'ye oldugu kadar, Yemen'e dU.§mamn kag
masma mani olmakla da vazifeliyd~ler. 
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Diger butun askeri seferlerde oldugu gibi, bu sefer munasebetiyle de 
bir parola ittihftz edilmi§ti. 

Ordunun saflan ve kademeleri titizlikle tanzim edilmi§ti. Hususi, 
bir subay (Vazi'), butUn bu i§lere nezaret ed.iyordu. Hz. Peygamber 
(s.a.) bu vazifeli vasitasJyla ta'lim9,tlm veriyor ve onunla icra ettiri
yordu. ibn Hi§am'm kitabmm aym sahifelerinde Mekke'nin en ytiksek 
tepelerinden · gorUlurcesine, islam ordusunun §ehre giri§inin pek ozlU 
bir §ekilde tavsifi bulunmaktadir. Hakikaten, Hz. Ebubekir'in babas1 
Ebu Kuhafe, o s1rada Mekke'de ya§amaktaydL :Kendisi ama idi. Bir ya
banci ordunun §ehre hucuma ge<;tigini haber almca, k1z torununun 
elinden tutarak, yuksek bir tepeye <;Iktl ve torunundan gordugu her 
§eyi kendisine soylemesini istedi. Kii<;iik k1z olan Vazi'nin nas1l saflan 
ve kademeleri ayarlad1gm1 vesair teferruat1 aynen nakletti. Nihayet kl
zm; «askerlerin nas1l yayrllp ilerledigini» anlatmas1 iiz~rine; «haydi, 
gabuk eve gidelim, har.eket halinde bir ordunun eline ge<;mek telilikeli
din> dedi. 

Boyle, dort bir taraftan harek!Hta bulunan bir ordunun, yuksek 
kumandasm1, tam ve lay1k1yla elde tutmak, hakikaten fevkalade ma
haret ve te§kilat<;Ihgi gostetir. Hz. Peygamber (s.a.) liizumlu yerlerde, 
yeni ta'limatlar veriyor, muda,halelerde bulunuyordu. Yanll§lar~ tesbit 
ederse hemen duzeltiyordu. ~ehrin i§g9)inin son safhalarma dogru 
subaylarmdan biri, kendi emrindeki askerlere, «bugiin artlk magrur 
Mekke'nin ba§mm one dii§ecegi ve §ehrin yagma edilecegine dair» ima
da bulunmas1 uzerine, hemen Hz. Peygamber (s.a.) geldi, meseleyi og
renir ogrenmez, mevzuubahis subay, derhal kumandanllktan almd1 bu 
vazife ba§ka bir kimseye tevdi' edildi ve Hz. Peygamber (s.a.) dedi ki: 
«Hay1r, Mekke'nin §eref ve haysiyeti as1l bugun artacak. Madetnki ora
da islam'm k1blesi mevcuddur, muessestir, he~ ne suretle olursa olsun, 
onun kudsiyetine tecavuz edilmeyecektir.» Bunun iizerine, umumi bir. 
teblig yaymland1, bununla §ehirde hakim olmas1 istenen sulh ve sukun 
ve niz9,m i§i saglanmi§ oldu. 

i$lam ordusunda, . her bir askeri birlik, tabii bir taksiniat uzere te§
kil olunmw,?tu, yani her bir kabile ayn bir birlik ayn bir tak1m te§kil 
ediyordu. Filhakika, Mekkeli musluman muhacirler, Medineli Ensa
riler, Eslemiler, Gifariler ve digerleri her biri ayn ayn olmak uzere miis
takil askeri birlikler, kuvvetler olarak tertib olunmu§lardL Bununla be
raber, durum o tarzda ayarlanmi§tl ki; butu:ri bu ayn zumreler, ayz:u 
makinenin <;e§itli par<;alan gibi bir tek gayeye,hizmet eder §ekilde mun
tazam <;ah§II!l§lardlr. Bu §ekilde bir tertib ve te§kil, psikolojik bir te'sir 
uyand1rma imkanlarma sahiptir; bu tarzda tertib ve te§kil edilmi§ as
keri birlik. ve tak1mlann mikdan, o .devirdeki herhangi bir insan uze-
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rinde butun §imiUi garbi Arabistan kabilelerini tam mevcud halinde 
temsil ediyormu§ gibi muazzam bir te'sir husule getirir. 

Hz. Peygamber (s.a.)in Mekke'ye Giri§i: 
Mekke'li Muhacir, Hz. Peygamber Muhammed Mustafa. (s.a.), §im

di dogum yeri olan bu §ehre muzaffer bir kumandan olarak donuyordu. 
Hari<;te pe§ini b1rakmam1§ olan hem§ehrileri tarafmdan maddi ve rna
nevi ag1r 1stlrablara duc;ar edilerek tam sekiz sene gec;irmi§ti. ~imdi ise, 
zafer kazanmi§ bir ordunun ba§mdayd1, buna ragmen tav1r ve hareket
leri ne §ekilde olmu§tur? Diger herhangi bir tiran gibi kibir ve azamet 
dolu, Kadir-i Mutlak olan Allah'1 unutmu§, gururundan sarho§ olmu§ 
bir halde miydi? Hay1r ... 0 btitun bunlardan tamamen uzaktl. ibn Hi
§am kitabmm 815. sayfasmda da anlatt1g1 gibi o, hakikatte gayetle c;e
kingen, s1k s1k bindigi devenin s1rtmda sec'deye kapamyor, lutfettigi 
butun bu §eylerden dolay1, Allah'a §Ukrediyordu. Herkese §amil olmak 
uzere umumi af ilan ediyor, gec;mi§te ma'ruz kald1klan maddi ve rna
nevi 1stlrablardan intikam alma dti§tincesi yerine sulhu yaymllyor, bu
nunla hakikatte Allah'm muttaki olan mu'minlerden bekledii?J §eyi gos
teriyordu. Kur'an'da Bakara suresi 58. ve Tevbe suresi 161. ayetLe, Allah 
§6yle buyuruyor: «~u §ehre girip, dilediginiz yerden istediginizi bol bol 
yeyin, kap1smdan secde ederek girin ve (h1tta) deyinn Taberi'nin de ga
yet gtizel belirttigi gibi Hz. Peyamber (s.a.) Musa (a.s.) devrine ait as
kerlikle alakall bu ilahi emirleri Ameliki'lerle olan sava§larmda gerek
tigi gibi yerine getirmekten uzak kalm1§lard1r. Hz. Muhammed (s.a.) in 
«Harp Peygamberin olmas1 ve harplerde bile «Rahmet Peygamberin ol
dugunu isbat etmesi takdir edilmi§ti. Evvelce zikri gec;en bir hadiste 
§oyle denmektedir: «Ben harp peygamberiyim, ben Rahmet peygambe
riyim-{> 

Kur'an'da Nur suresi 24. ayette §ayan-1 dikkat bir vak'a zikredil
mektedir. Zaferden sonra, muannid dti§man askerlerindEm bir k1sm1, 
§ehrin ic; k1smmda, islam ordusuna kar§I ciddi bir pusu kurmu§tu; mez
kur ayetlerde, Allah'm onlan, bu inadc;i dti§manlardan nas1l kurtard1g1 
hatlrlatllmaktadlr. Bu vak'ada dahi, «Rahmet Peygamberi>> sw;;lulan af
fetmek flrsatlm zayi' etmemi§ti. 

Hz. Peygamber (s.a.)in Umumi Aff. ilan Etmesi: 
i§galin hemen akabinde insan yap1s1 ilahlar, l8.y1k olduklan «se

viyeyen indirildiler. Ebu Stifyan'm evinde ise durum, hakikaten insana 
heyecan vericiydi: KarlSl korkusuz Hind, evindeki putlara vurmaya ve 
onlan parc;a parc;a etmeye ve bu arada; «Sizden ne fayda gorduk; biz 
nas1l oldu da bunlara inanarak aldand1kn diye s1k s1k haykmyordu. Ay
m Hind, ortunmti§ bir §ekilde, §ehrin diger kadmlan ile beraber, islam'a 
girmek uzere, Hz. Peygamber (s.a.)in huzuruna geldi. Bu esnada cere· 
yi'm eden muhavere, cidden c;ok ali'Jka c;ekicidir: 
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- «<;ocuklanmz1 oldtirmeye soz veriyor musunuz?)) 
- «Biz onlan c;ocuklar olarak yeti§tirdik, onlan Bedir sa va§mda 

oldtiren sizsiniz.)) 
- «Gayr-i me§ru mtin:lsebetlerde bulunmamaya ve zina etmemeye 

soz veriyor musunuz?)) 
- «Htir dogmU§ bir kadm bunu yapabilir mi hie;?)) 
- «H1rs1zhk yapmamaya ~:Jz veriyor musunuz?)) 
Bu sualler tizerine, Hind na~ar kald1 ve anlad1 ki, isla,m sadece si

yasi bir luzumdan ibaret degildir, o aym zamanda insamn ferdi ve i~ti
mai hayatma hakim bir kaideler ktilliyesidir ve dedi ki : 

- «Ya Rasulullah, h1rs1zhk hakikaten kotti bir §eydir. Fakat §imdi 
dti§tin, benim kocam ~ok hasis olsa, evimin zaruri ihtiya~lan ic;in baz1 
baZl kocamdan para c;almak mecburiyetinde kalsam ne olur?)) 

Hz. Peygamber (s.a.), gtilmekten kendini alamad1 ve dedi ki: 
- «Pek ala hakhsm, i§te boylesi yasak degildir.>> 
Bu bahsi, Hz. Peygamber (s.a.)in fethedil~n §ehirdeki son duru- . 

munu da zikrederek kap1yoruz. i§gali ta'kib eden gtinde; sulh ve stikun 
ve asayi§ hakim olunca cemaatla k1lman namaza imamhk etti; bu du
rum §ehirdeki putperetsler tarafmdan merakla ta'kib edildi. Namg,zdan 
sonra, Ka!be etrafmdaki s~hada toplanml§ olan hem§ehrilerine bir hi
tabede bulundu, bunlara gerek kendisine ve gerekse ashabma neler 
yapbklanm habrlatb ve bunun ne kadar haks1z bir §ey oldugunu izah 
etti. Son olarak, onlara arbk kendisinden ne bekleyip; timit ettiklerini 
sordu. K1sa bir duraklamadan sonra .devam etti: 

«Bugtin, artlk hi~ bir §eyden mes'Ul degilsiniz. Gidiniz, hepinizi hur 
addediyorum. )) ., 

Ani olarak Mekke'nin havas1 degi§ti ve ak§ama dogru fiilen btittin . \ 

halk Islam'1 kabul etmi§ti. Onlar, hie; bir §eyi boylesine derin, boylesine 
samimi bir §ekilde kabul etmemi§lerdi. Hem onlar, §imdi maglub edil
mi§ ve i§gal altma girmi§ bir memleketin ahalisi degiller, aksine, haklar 
ve vazifeler hususunda zaferi kazananlarla tamamen aym haklara sa
hibdiler. Bir §ehrin fatihi, .~llah'm Rasulti olursa, boylece en ktic;tik bir 
ifrat hareketi dahi ortaya ~1kamaz. Bu duruma, bir l§lk tutacagm1 um
dugum §U hadiseyi kaydetmeyi faydah buldum: Hz. Peygamber, hentiz 
yukanda zikrettigimiz hutbesine ba§lamaml§tl. Muezzin Bilal Habe§i 
(r.a .), Ka'be'nin damma 91km1§ namaz i<;in ezan okuyordu : 

«Allahti Ekber, Allahii Ekber .. ,, 
Mekkeli bir putperest olan AW1b ibn Esid arkada§larmdan birinin 

kulagma egildi ve dedi ki : 
<! Allah'a ~iikiir ki, babam §imdi hayatta degil, §ayet o, §U siyahi

nin, mukaddes Ka'be'nin damma 91k1p bag1rd1gm1 i§its~ydi, buna kat'
iyyen tahammtil edemezdi. >> Biraz sonra aff-1 umuminin ilan edildigini 
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i§iten Attab, galeyana geldi ve ahi olarak ileri f1rlad1. Hz. Peygamber 
(s.a:)e yana§arak §6yle dedi : 

«Ben Esid'in ogluyum. Allah'tan ba§ka Allah olmad1gma ve senin 
de O'nun elc;isi oldugunu tasdik ederim.n Hz. Peygamber (s.a.) cevab 
verdi: 

«Qok giizel. Seni Mekke valisi yaptlm.n Biliyoruz ki, askerlerinden 
hie; birini Mekke'de garnizon te'sis etmek ic;in b1rakmaks1zm, Hz. Pey
gamber (s.a.), gayet k1sa bir zaman ic;inde Medine'ye c;ekilmi§ ve Mek
ke'nin idaresini, gordugumuz gibi henuz isla.m'1 yeni kabul etmi§ bir 
Mekkeliye b1rakm1§tl ve sonradan da buna asH't pi§m9.n olmami§tlr. 
Butun bunlar, insan kalbinin nas1l kazamlacagm1 gosteren · apac;1k 
vak1alard1r. (Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber'in Sava§lan, 109-
125) . oOo----

A / /) o ~ } (:£ • 0 -_...) .@i o / - _, - ./ _... .. ), \ , J {, _,., 
~1 ~ :.. • .< " ' ;.. .. 10 ' \ -:. 0 

/ ...... ""> \f. .,/ \ ~ > \"' -:, } .....-/ ~ . "<\" .. \\ ) / ., "',. 
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0 ~ \~::·~ ,• ~,\ ~ • >!,(- ~':,Jo;>> }j \~\ .· 0 > } . 0) ~ t/~·_/ ~\-:"': 
~)_,~)-""'~~ ""..:y. '{, ~~Y,)~~ ~, ,Y_,..J.,. Lr.-

-' 1~/r~''' ·' .. > ~s.'::·~\'·:-\•.-::o ~, ..... ~~~~~ \ ...... ~:;i;J\~ -f ... .. ,-;_c).l~\'rs y-~ 0)~ ~ r? e_:~~ ..... 
~~~:-- (: r-~~s.) ~ .. (',.-:: ,,,>, ......-::---\" _... \si\'~,~~~, ·\ 
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29 - Muhammed, Allah'1n Rasllludur. Beraberinde 
bulunanlar da kafirlere kar~1 zorlu, kendi aralannda mer
hametlidirler. Onlan ruku' edenler, secde edenler olarak 
gorursun. Allah'tah lutuf ve nza isterler. Onlar yuzlerin
deki secde izinden tan1n1rlar. i~te onlann Tevrat'taki va
Siflan budur. incil'de de ~oyle vasiflandinlmi~lardi: On
lar filizini yanp <;1karm1~ , gittik<;e onu kuvvetlendirerek 
kahnla~m1~, govdesi uzerine dikilmi~ bir ekine benzerier 
ki bu, ekicilerin de ho~una gider. Allah boylece onlan <;o
galtlp kuvvetlendirmekle, kafirleri ofkelendirir. Allah 
iman edip salih amel i~leyenlere hem magfiret, hem de bu
yuk bir mukafat vaadetmi~tir. 

. Muhammed (s.a.) Allah'm Rasuliidiir 

Alla,h Teala, Muhammed (s.a .)in hie; §ek ve §U.phesiz gerc;ek rasulii 
oldugunu haber vererek: <<Muhammed Allah'm Rasuludur. l> buyurur, 
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ki, bu, biittin guzel pitelikleriic;inearrn~tadir. Allah Tea.la ikinci ola
rak onuri ashabm1 overek §oyle buyurur: «Beraberinde bulunanlar da 
kafirlere kaqy zorlu, kendi aralarmda merhametliditler.l> Nitekim ba§ka 
bir ayet-i kerime'de de: «Allah'm sevdigi, onlarm da' O'nu sevdikleri, 

"'-~ 

mii'minlere kar§I alc;ak goniillii, kaf~rlere kanji zorlu bir kavim geti-
rir.» (Maide, 54) buyrulur ki bunlar inananlarm S1fatld1r. Onlardan bi
risi kafirlere kar§I §iddetli ve kat!, haJirh kimselere kar§I ise merhametli 
ve iyidirler. Kafirin yiiziine kar§I ofkeli ve abus c;ehreli, mii'min karde
§inin yiiziine kar§I da nazik ve giileryiizliidur. Nitekim Allah Teala ba§
ka btr ayet-i kerime'de de: «Ey iman edenler; kafirlerden size yakm 
olanlarla sava§m. Ve onlar sizde sertlik gorsunler.>> (Tevbe, 123) bu
yurur. Hz. Peygamber (s.a.) §Ciyle buyurur : 

Birbirlerini sevme ve merhamet etmede mii'minlerin mis9Ji bir ce
sedin rhisali gibidir: Ondan herhangi bir organ mii§teki oldugunda cese
din diger taraflan humma (ate§) ve uykusuzlukla ona katlhrlar. Ba§ka 
bir hadiste de: 

Mii'min, mii'min ic;in birbirini destekley~n ~ bir yap1 gibidir, buyur
mu§ ve parmaklanm birbirine gec;irmi§tir. Her iki hadis de Buhari'nin 
Sahih'inde mevcuddur. 

«Onlan riiku'_ edenler, secde edenler olarak goriirsun. Allah'tan lu
tuf ve nza isterler.» ayetinde Alhih Teala onlan c;ok amel i§lemeleri ve 
c;ok namaz k1lmalan ile nitelemektedir. Namaz, amellerin en hayir
hsidir. Onlan namazda Allah ic;in ihlash olmakla, Allah katmda bol 
sevabm1 yine Allah'dan bekleme Slfatlanyla nitelemi§tir. Allah katmda 
bekledikleri bol sevab ise Allah'm luffunu ic;eren cenhet, bol nz1k, Al
lah'm onlardan ho§nud olmas1d1r. Bu sonuncusu evvelkilerden daha 
biiyiikttir. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'cie: «Allah tarafmdan bir 
ho§n11dl_uk ise daha biiyiiktiir. En buyuk kurtulu§ i§te budur.» (Tevbe 
72) buyurmu§tur. 

«Onlar yiizlerindeki secde izinden tammlar.» ayetlnde ibn Abbas'
tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha der ki: Onlann yiizlerindeki alamet 
ile; giizel hey'et, §ekil ve iyi davram§ kasdedilmektedir. Mucah1d ve 
birc;oklan ise bunu hu§u' ve tevazu ile ac;Ikhyorlar. ibn Ebu Hatim'in 
babas1 kanahyla ... Miicahid'den rivayetine gore o, «Onlar yiizlerindeki 
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secde izinden tammrlar.» ayeti hakkmda: Bu, anlarm hu§li'udur, de
mi§ti. Ben: Bunun, anlann yiizlerindeki iz aldugunu samrd1m, dedim 
de, Miicahid §oyle dedi: Bazan alur ki kalbi Firavun'dan daha katl ala
mn gozleri arasmda da (almnda) alabilir. Siiddi: Namaz, anlar!n yiiz
lerini giizelle§tirir, demi§tir. Selef'ten birisi: Her kimin geceleyin nama
Zl c;ak alursa giinduzun yiizii giizelle§ir, demi§tir. ibn Mf\.ce bunu Su
nen'inde ismail ibn Muhammed kanahyla ... Cabir'den musned bir ha
dis alarak rivayet etmi§tir ki buna gore Allah Rasulii (s.a.): Her kimin 
geceleyin namaz1 c;ak alursa, gundiiziin yuzu guzel alur, buyurmu§tur. 
Sahih alam ise, bu hadisin mevklif almas1d1r. Baz1lan der ki: Hig §iip
hesiz iyiligin kalbde bir nuru, yiizde bir ziyas1, nz1kta bir geni§ligi ve 
insanlarm kalblerinde bir mahabbeti vard1r. Mii'minlerin emlri Hz. Os
man §oyle diyar: Her kim bir s1rn gizlerse, Allah bu s1rn anun yuz hat
larmda ve dilinden gayr-i ihtiyari t;1k1veren sozlerle a~aga c;1kanr. 

Burada Hz. Osman'm maksad1 §Udur: Ki§inin gonHinde gizli alan 
bir §ey anun yuz hatlarmda gorunur, ac;1ga c;1kar. Mii'minin ic;i Allah 
ile beraber sahih durumda alursa Allah Teala anun insanlarla mu
nasebette alan dl§ gorunti§tinu lSlah buyurur. Nitekim Hz. Orner ibn 
Hattab (r.a.) dan rivayet ·edildigine gore a: Kim ic;ini 1slfl.h ederse Al
lah da anun dl§Inl duzeltir, demi§tir. Ebu K~.s1m et-Taberani der ki : 
Bize Mahmud ibn Muhammed el-Mervezi'nin ... Cundeb ibn Sufyan el
Beceli'den riva.yetirie gore Hz. Peygamber (s.a .) §oyle buyurmw~tur : 
Her kim bir s1rn gizlerse, Allah a kimseye a s1rrm elbisesini giydirir. 
Gizledigi s1r hay1r ise giydirilen elbiese de hay1r, §ayet §er ise giydirilen 
elbise de kotudur. Hadisin isn~dmda bulunan Muhammed ibn Ubey
dullah el-Arzemi'nin hadisi metrukdur. 

imam Ahmed der ki: Bize Hasan ibn Musa'nm ... Ebu Said'den, 
anun da Allah Rasulu (s.a .)nden rivayetine gore Rasululla.h §oyle bu
yurmw~: Sizden birisi kap1s1, penceresi almayan sert bir kayanm ic;in
de bir amelde bulunsa vuku' buldugu §ekilde ariun ameli insanlara ~1-
kar, gorunur. imam Ahmed'in Hasan kanahyla .. . ibn Abbas'tan, anun 
da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore Rasulullah §Oyle buyur
mu§tur: Salih amel, giizel davram§ ve arta yalu ta'kib etme peygam
berligin yirmibe§ parc;asmdan bir parc;ad1r. Hadisi Ebu Davud da Abdul
lah ibn Muhammed en-Nufeyli'den, () ise Ziiheyr'den riv~.yet etrtli§tir. 
Ashabm niyetleri halis, amelleri giizeldir. Onlara her kim bakmt§Sa an
Umn hal ve dav§ram§larmdanha§lanmt§tlr. imam M9Jik - Allah ana 
rahmet eylesin:- der ki: Bana ula§tlgma gore Htristiyanlar ~am'1 fethe
den ashab1 gordukleri zaman §oyle derlermi§: Allah'a yemin alsun ki 
bize ula§an bilgiler l§lgmda bunlar havarilerden daha hay1rhd1rlar. 
Onlar, bu sozlerinde gerc;ekten dagru soylemi§lerdir. Hie; §tiphesiz bu 
ummet gec;mi§ kitablarda ta'zimle amlml§lardtr. Onlarm en biiyiikleri 
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ve U.stunleri ise, Allah Rasulu (s.a .)nun ashab1d1r. Allah Teala, indir
mi§ oldugu kitaplarda ve insanlar arasmda dola§an haberlerde onlann 
amsm1 yuceltmi§tir. Bu sebepledir ki Allah Teala burada: ((i§te onla-: 
rm Tevrat'taki vas1flan budur.» buyurduktan sonra §Oyle devam eder: 
«incil'de de §Oyle vasiflandmlrrii§lardi : Onlar filizini yanp t;Ikarmi§, 
gittikc;e onu kuvvetlendirerek (geli§tirmi§, uzami§) kalmla§mi§, govde
si uzerine dikilmi§ bir ekine benzerler ki bu; ekicilerin de ho§una gider.» 
i§te Muhammed (s.a.)in ashab1 da boyledir: Onu kuvvetlendirmi§, des
teklemi§ ve ona yard1mc1 olmu§lard1r. Ashab-1 Kiram Allah Rasulu ile 
beraber ekindeki filiz mesabesindedir. ((Boylece Allah onlan c;ogalt1p 
kuvvetlendirmekle kafirleri ofkelendirir.» imam Malik -Allah ona 

.rahme.t eylesin~ kendisinden gelen rivayetlerden birisine gore bu ayet-i 
kerime'den sahabeye kar§1 bugzeden ratizileri tekfir hukmu t;1karmi§
tlr. 0 der ki : <;unku onlar, 1\Shab-1 Kiram'a bugzetmektedirler. Her kim 
sahabeye bugzederse bu ayet geregince o katirdir. Alimlerden bir grup 
da bu hususta imam Malik'e muvafakat etmi§lerdir. Sahabenin fazi~ 
letine, onlara kotiilukle kar§1 c;1kmamn yasaklanmasma dair hadisler 
pek c;oktur. Allah'm onlan ovmesi ve onlardan ho§nud olmas1 onlara 
kafidir. 

((Allah, iman edip salih amel i§leyenlere, hem magfiret (gunahlan
nm bag1§lanmas1m) hem de buyuk pir muk9Jat (bol bol sevab ve §e
refli bir nz1k) vaadetmi§tir.» ~uphesiz Allah'm vaadi gerc;ektir, dogru
dur. 0 vaadden doniilmez ve degi§tirilmez. Her kim sahabenin izini 
ta'kib ederse onlann hukmundedir. Fazilet, sebkat ve kemal onlarmd1r 
ki, bu ummetten hie; kimse bu hususlarda onlara yeti§emez. Allah onlar
dan ho§nud olsun, onlan ho§nud eyle~in ve duraklanm Firdevs cennet
leri k1lsm. Zaten oylece de yapm1~tlr. Sahih'inde Muslim der ki: Bize 
Yahya ibn Yahya'mn ... Ebu Hureyre'den rivayetine gore, Allah Rasu
lu (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Ashab1ma sovmeyin; nefsim kudret elinde 
olan (Allah)a y·emin ederim ki sizden birisi Uhud Dag1 kadar altm in
fak etmi§ olsayd1, onlardan birinin bir mudd (bir olc;u birimi) sadaka
sma veya onun yansma bile eri§emezdi. 

FETiH SiJRESiNiN SONU 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 
1 - Ey iman edenler, Allah'1n ve Rasllli.infrn huzurun

da One gec;meyin. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah, 
Semi'dir, Alim'dir. 

2- Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden 
yi.iksek c;lkarmaYln. Birbirinize bag1rd1glnlz gibi peygam
bere bag1rmaYln. Y oksa siz fark1na varmadan, amelleri
niz bo~a gider . . 

3 - Peygamberin yanmda seslerini k1sanlar, muhak
kak ki onlar; Allah'1n goni.illerini takva ile imtihan ettigi 
kimselerdir. Onlar ic;in magfiret ve bi.iyi.ik bir mi.ikafat 
vardrr. 

Sesinizi Peygamberin Sesinden Yiiksek (::1karmaym 

Bunlar Allah Teala'nm inanan kullarma kazand1rmak istedigi 
edeblerdir. Boylece Rasulu (s.a.)ne kar§l hurmet, ihtiram ve ta'zimle 
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davranacaklard1r. ~oyle buyurur: ccEy iman edenler, Allah'm ve Rasulii
nun huzurunda one gec;meyin. (Rasuliinden once herhangi bir §eye ko§
maym. Biitiin i§lerde ona tabi olun.) » Muaz hadisinde belirtilen §er'i 
edep de bu adabm umumi olan hiikmii ic;ine girer. Bu hadise gore 
Hz. Peygamber (s.a.), Muaz'1 Yemen'e gonderdigi vakit ona: Ne ile hiik
medeceksin? diye sormu§tu. Muaz: Allah'm kitab1yla, dedi. Hz. Peygam
ber: ~ayet onda bulamazsan? diye sordu, Muaz: Allah Rasuliiniin siin
neti ile, dedi. Efendimizin: Onda da bulamazsan? sorusuna Muaz: Ken
di gorii§iimle ictihad ederim, dedi. Allah Rasulii, Muaz'm gogsiine vu
rarak: Allah Rasuliiniin elc;isini Rasulullah'm ho§land1gma muvaffak 
k1lan Allah'a hamdolsun, buyurdu. Hadisi im:lm Ahmed, Ebu Davud, 
Tirmizi ve ibn Mace rivayet ederler. Bu hadisi zikretmekten maksad 
§Udur ki Hz. Muaz kendi gorii§iinii, dii§iincesini ve ictihadm1 Kitab ve 
Siinnet'ten sonraya b1rakm1§tlr. ~ayet onlarda aramaks1zm, Kitab ve 
Siinnet'te aramazdan once kendi gorii§ ve ictiha,dml one gec;irmi§ ol
saydl, bu dahi Allah ve Rasuliiniin huzurunda one gec;me kabilinden 
olurdu. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, ccAllah'm ve Rasu
liiniin huzurunda one gec;meyin.l) ayetini: Kitab ve Siinnet'e muhalif 
§eyler soylemeyin, §eklinde ac;1klar. Yine ibn Abbas'tan rivayetle Avfi 
ise: Rasulullah'm konu§masmdan once konu§maktan men'olundular, de
mi§tir. Miicahid buray1 §Oyle ac;1klar: Herhangi bir §ey hakkmda Allah 
Rasulii (s.a.) nden fetva istemeyin ki Allah onun diliyle bu i~e hiikmet
mesin. Dahhak da der ki: Allah ve Rasulii olmaks1zm dininizin kanun
larmdan herhangi bir i§e hiikiim vermeyin. Siifyan es-Sevri ayetteki 
one gec;menin, soz ve fiille olabilecegini belirtir. Hasan el-Basri ise bu 
ayetin tefsirinde: imamdan once dua etmeyin, der. 

Katade der ki: Bize Anlatlld1gma gore insanlar: ~u §U hususta ayet 
nazil olsa, §oyle §oyle yap1lffil§ olsa, derlerdi. Allah Teala bunu ho§ gor
meyerek Allah ve Rasuliiniin huzurunda one gec;mek §eklinde tammla
dl. 

ccVe (emrolundugunuz hususlarda) Allah'tan korkun. Muhakkak 
ki Allah, .Semi' (sizin sozlerinizi en iyi i§iten)dir, Alim (niyyetlerinizi en 
iyi bilen)dir.» 

((Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden yiiksek <;lkar
maym.» ayet-i kerime'si de Allah'm inanan kullanm terbiye etmi§ ol
dugu ikinci bir edebdir. Onlar Hz. Peygamber (s.a.)in huzurunda. ses
lerini yiikseltmeyeceklerdir. Bu ayet-i kerime'nin ~eyhayn, (Hz. Ebube
kir ve Orner) hakkmda nazil oldugu rivayet edilmi§tir. Buhari der ki : 
Bize Yesera ibn Safvan el-Lahmi'nin ... ibn Ebu Miileyke'den rivayetine 
gore; o, §oyle anlatlyor: En hay1rll iki ki§i, Ebubekir ve Orner -Allah 
ikisinden de ho§nud olsun- neredeyse helak olacaklardL Temim ogul
lan binitlileri Allah Rasulu (s.a.)ne geldiklerinde Rasulullah'm yanmda 
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seslerini yiikseltmi§ler; birisi Miica§i ogullan karde§i Akra' ibn Habis'e 
i§aret ederken digeri bir ba§kasma i§aret etmi§ti. -Nati bu diger ki§inin. 
ismini ezberlememi§ oldugunu soyler- Ebubekir, Hz. Omer'e: Sen, bana 
muhalefet etmekten ba§ka bir §ey istiyor degilsin, derken Hz. Orner de: 
Elbette ben sana muhalefet etmek istemi§ degilim, diyordu. Bu hususta 
sesleri yiikseldi de Allah Teala: ((Ey iman edenler, seslerinizi peygam
berin sesinden yiiksek ~1karmaym. Birbirinize bag1rdigm1z gibi peygam
bere bag1rmaym.» ayetini indirdi. ibn Ziibeyr der ki: Bu ayet-i kerime'
nin niizO.liinden sonra Hz. Orner ancak Rasulullah'm anlayabilecegi ka
dar yiiksek bir sesle efendimize sesini duyururdu. Ravi Abdullah ibn 
Ziibeyr bunu babasmdan (1) -Ebubekir (r.a.)i kastediyor- nakletme
mi§tir. Hadisi Muslim degil sedece Buhari rivayet etmi§tir. Sonra Bu
hari der ki: Bize Hasan ibn Muhammed'in ... Abdullah ibn 7.iibeyr'
den rivayetine gore; o, §oyle haber veriyor: Temim ogullan binitlileri 
Hz. Peygamber (s.a.)'e geldiler. Hz. Ebubekir: Ka'ka ibn Ma'bed'i emir 
ta'yin etti, dedi. Hz. Orner ise: Aksine o, Akra' ibn Habis'i emir ta'yin 
etti, dedi. Ebubekir: Sen ancak bana muhalefet etmek istedin, cerken; 
Hz. Orner: Sana muhalefet etmek istemedim, dedi. Tarti§maya ba§la
dilar da sonunda sesleri yiikseldi ve Allah Teala bu hususta: ccEger on
lar sen yanlarma ~1kmcaya kadar sabretselerdi.» kism1,na gelinceye ka
dar ccEy iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden yiiksek ~Ikar
maym ... )) ayetlerini indirdi. Bu hadisi de sadece Buh9.ri rivayet et
mi§tir. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar Mii.sned'inde Fadl ibn Sehl kanallyla ... 
Ebubekir es-S1ddik'dan rivayet eder ki o, §oyle demi§tir: ccEy iman eden
ler, seslerinizi peygamberin sesinden yiiksek ~lkarmaym.» ayeti nazil 
oldugunda ben: Ey Allah'm el~isi, Allah'a yemin ederim ki ben senin
le ancak karde§inin kulagma s1rrm1 so~': ... yenin konm~tugu gibi konu§a
cagim, dedim. Hadisin isnadmda bulunan Husayn ibn Orner ner ne ka
dar zay1f bir ravi ise de bu hadis bize Abdurrahman ibn Avf ve Ebu 
Hiireyre'den yukardakine benzer §ekilde de rivayet edildi. En dogrusunu 
Allah bilir. 

Buhari der ki: Bize Ali ibn Abdullah'm ... Enes ibn Malik'den ri
vayetine gore Hz. Peygamber (s.a.) Sabit ibn Kays'1 goremeyip onu 
arad1. Biri!)i: Ey Allah'm el~isi, ben onun durumunu ogrenip sana ge
lirim, dedi. Gidip onu evinde ba§ml oniine egmi§ halde buldu ve ona: 
Durumun nedir? diye· sordu. Sabit ibn Kays: Kotii, diye cevab verdi. 
Sesini Hz. Peygamber ( s.a.) in sesinden daha yiiksek ~1karm1§ ve ameli 
bo§a gitmi§ti. Cehennemliklerdendi. Sabit ibn Kays'a giden adam Hz. 

{1) Hz. Ebubekir, Abdullah !bn Ziibeyr 'in ana tarafmdan dedesidir. Burada baba 

ile dedesi kasdedilmektedir (Miitercimler) 
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Peygamber (s.a.)e gelip onun boyle boyle soyledigini haber verdi. Ravi 
Musa der ki: Allah RasulU. o adam Sabit ibn Kays'a son defa gonderip 
buyiik bir mujde ile: Ona git ve soyle. ~uphesiz sen cehennemliklerden 
degil, cennetliklerdensin, de, buyurdu. Bu kanaldan hadisi sadece Bu
hari rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ha§im'in ... Enes'den rivayetine gore; o, 
§Oyle anlatlyor: <<Yoksa siz farkma varmadan, amelleriniz bo§a gider.>> 
k1smma varmcaya kadar «Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin se
sinden yuksek <;Ikarmaym ... n ayeti nazil oldugunda Sabit ibn Kays ibn 
~emmas, yuksek sesli birisiydi. Allah Rasulu (s.a.) nun huzurunda se
sini yukselten benim, benim amelim bo§a gitmi§ ve ben cehennemlik
lerden olmU§Umdur, dedi. Ailesi i<;inde uzuntUlu bir §ekilde oturdu. Al
lah RasulU. (s.a.) onu ara§tlrdl ise de goremedi. Ashabdan baz1s1 ona 
giderek: Allah Rasulu (s.a.) seni ara§tlrd1, sana ne oluyor? diye sordu
lar. Sesini Hz. Peygamber (s.a.)in sesinden daha yuksek <;1karan ve ba
giran benim. Benim amelim bo§a gitmi§tir. Ben cehennemliklerdenim, 
dedi. Gidenler Hz. Peygamber (s.a.)e gelip onun soylediklerini nakletti
ler de Rasulullah: Hay1r, aksine o cennetliklerdendir, buyurdu. Enes der 

, ki: Onun cennetliklerden oldugunu bildigimiz halde aram1zda yurudu- . 
gunu gorutduk. Yemame gunu oldugunda bizde bir dag1lma (<;ozUlme) 
olmu§tu. Sabit ibn Kays ibn ~emmas geldi. Olumu hi~e say1yordu ve 
kefenini giymi§ti. Akranlanmz1 ne kotu ah§tmyorsunuz, dedi ve oldu
rUlunceye kadar onlarla sava§tl. 

Muslim der ki: Bize Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe'nin ... Enes ibn Malik'
den rivayetinde o, §Oyle anlatlyor: Sonuna kadar olmak uzere «Ey iman 
edenler, seslerinizi peygamberin sesinden yuksek <;Ikarmaym.>> ayeti na
zil oldugunda Sil,bit, evinde oturdu ve: Ben cehennemliklerdenim, diye
rek Hz. Peygamber (s.a.)in yanma gitmez oldu. Hz. Peygamber (s.a.) 
Sa'dibn Muaz'a : Ey Ebu Amr, Sabit'in durumu nedir? Acaba hasta 
m1? diye sordu. Sa'd: 0 benim kom§umdur, onun hasta oldugunu bil
miyorum, dedi. Ravi devamla §oyle anlatlr: Sa'd, Sabit'e gelip ona Al
lah RasulU (s.a.)nun sozlerini nakletti de sabit: Bu il,yet nazil oldu, bi
liyorsunuz ki ben Allah RasulU. (s.a.)nun huzurunda sesi en yuksek 
olanlanmzdamm. Ben cehennemliklerdenim, dedi. Sa'd bunu Hz. Pey
gamber (s.a.) e nakletti de Allah Rasulu (s.a.) : Aksine o, cennetliklerden
dir, buyurdu. Sonra Muslim hadisi Ahmed ibn Said ibn Darimi kanahy
la ... Suleyman ibn Mugire'den rivayet eder ve bu rivayetind~ -sa:'d ibn 
Muaz'1 zikretmez. Yine Muslim hadisi Kutn ibn Niiseyr kanahyla ... Enes' 
den yukardakine benzer §ekilde rivayet etmi§tir. Bu riv~yette de Sa'd 
ibn Muaz'm ismi yoktur. Yine Muslim'in Hureym ibn Abd'Ul-A'la ka
nahyla ... Enes'den rivayetine gore o: Bu ayet-i kerime nazil oldugun
da ... demi§ ve hadisi zikretmi§tir. Burada da Sa'd ibn Muaz'm ad1 yok-
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tur. Bu rivayette ~u fazlallk vard1r: Biz anu, aram1zda yti.rti.yen bir cen
netlik alarak gorti.rdti.k. Hadisin bu ti.~ kanaldan rivayeti, Sa'd ibn Mu
az'm ad1 sadece Mti.slim'in rivayetinde ge~tigi i~in Hammad ibn Sele
me'den gelen rivayet yti.zti.nden mualleldir. Sahih alam ise, bu ayet-i 
kerime'nin nti.zUlti. s1rasmda Sa'd ibn Muaz'm bulunmay1~1d1r. Zira Sa'd 
ibn Muaz, Hicret'in be~inci senesi Kurayza agullan hadisesinde:l biraz 
sanra vefat etmi~ti. Bu ayet-i kerime ise Temim agullan el~ileri hakkm
da nazil almu~tur. Bu el~iler ise ancak Hicret'in dakuzuncu senesi gel-
mi~lerdir. En dagrusunu Allah bilir. , 

ibn Cerir der ki: Bize Ebu Kti.reyb'in .. . ismail ibn Muhammed ibn 
Sabit ibn Kays'dan, anun da babasmdan rivayetine gore; a, ~oyle anla
tlyar: «Seslerinizi peygamberin sesinden yti.ksek ~1karmaym. Birbirinize 
bagirdigmiz gibi peygambere bag1rmaym.» ayeti nazil aldugunda Sa
bit ibn Kays yalda aglayarak aturmu~tu. Aclan agullan kabilesinden 
As1m ibn Adiyy ana rastlay1p : Ey Sabit, seni aglatan nedir? diye sar
du. Sabit: ~u ayet-i kerime'dir. Benim hakk1mda nazil almu~ almasm
dan karkuyarum. Ben, yti.ksek ve gti.r sesliyim, dedi. As1m ibn Adiyy Al
lah Rasulti. (s.a.) ne gitti. Sa bit h1~kmklara baguldu. Abdullah ibn 
Ubeyy ibn Selul'un k1z1 alan kans1 Cemile geldiginde aria: K1srag1mm 
ahmna girdigim zaman ti.zerime kal demirini vurarak kal demirini ~ivi
le, dedi. Kans1 ~iviyi a kadar kuvvetle ~aktl ki sanunda ~ivinin ucu obti.r 
taraftan ~1ktl ve Sabit: Allah beni karuyunfaya veya Allah Rasulti. ben
den ha~nud aluncaya kadar ~1kmayarag1m, dedi. As1m ise Allah Rasulti. 
(s.a.)ne gelerek anun durumunu haber verdi. RasUlullah (s.a.): Git, 
anu bana gag1r, buyurd!t. As1m, Sabit'i gormti.~ aldugu yere g_eldi, anu 
bulamad1. Ail~sine geldiginde ise anu k1sragm ahmnda buldu ve ana: 
Allah Rasulti. (s.a.) seni ~agmyar dedi. Sabit : Kal demirini k1r, dedi. 
Birlikte ~1ktllar ve Hz. Peygamber (s.a.)e geldiler. Allah Rasulti. (s.a.) 
Sabit'e: Ey Sabit, seni aglatan nedir? diye sardu. Sabit: Ben gti.r ses
liyim. «Seslerinizi peygamberin sesinden yti.ksek g1karmaym ve birbi
rinize bag1rd1gm1z gibi peygambere bag1rmaym.» fl.yetinin benim hak
klmda nazi! almu~ almasmdan karkuyarum, dedi. Hz. Peygamber (s.a.) 
ana: Ovti.lmti.~ alarak ya~amak, ~ehid alarak olmek ve cennete girmek is
temez misin? buyurdu. Sabit der ki: Allah ve Rasulti. (s.a.)nti.n mti.jde
sinden ha~nud alarak bir daha asla sesimi Allah Rasulti. (s.a.)nti.n se
sinden yti.ksek ~1karmad1m. Allah Te~.li'l, : «Peygamberin yamnda sesle
rini k1sanlar, muhakkak ki anlar; Allah'm gonti.llerini takve, ile imti
han ettigi kimselerdir.>) ayetini indirdi. Tabiun'dan birgaklan hadiseyi 
bu ~ekilde anlatm1~lard1r . Allah Teala, Rasulti. (s.a.) nun huzurunda ses
lerin yti.kseltilmesini yasaklam1~tlr. Mti.'minlerin emiri Orner ibn Hat
tab'dan bize rivayet alunduguna gore Allah Rasulti. (s.a .)nti.n mescidin
de iki ki~inin sesini i§itmil?. Sesleri yti.ksekmi§. Gelerek: Nerede aldugu-
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nuzu biliyor musunuz? diye sorup: Siz ikiniz neredensiniz? demi§. On
lar: Tfl.if hal,kmd~lflZ, demi§ler. Hz. Orner: ~ayet Medine halkmdan ol
mu§ olsaydm1z §tiphesiz sizi incitecek §ekilde doverdim, demi§. 

Aynen hayatmda oldugu gibi alimler, Rasulullah'm merkad1 ya
nmda da sesin yiikseltilmesini mekruh gormii§lerdir. Zira Allah Rasulii 
hayatta iken de, kabrinde iken de devamh olarak muhteremdir. Sonra 
Allah Teala, ki§inin Rasulullah'm di§mdaki muhatabma bagmllgi gibi 
Rasulullah'a bag1rmasm1 da yasaklami§tlr. Aksine Hz. Pepgambere se
kinet, vakar ve ta'zimle hitabda bulunulacaktlr. Bu sebepledir ki: «Birbi
rinize bagirdigmiz gibi peygambere bag1rmaym.>> buyurmu§tur. Ba§ka 
bir ayet-i kerime'de de §byle buyrulur: «Peygamberin <;agirmasim; ken
di aramzda birbirinizi c;ag1rmamz gibi sa:vmaym.n (Nur, 63). · 

«Yoksa siz farkma varmadan, amelleriniz bo§a gider.>> Size Allah 
Rasulu (s.a.)niin yanmda seslerinizi yukseltmenizi yasaklamannzm tek 
seb~bi bu yiizden onun gazablanabilecegi korkusudur. Neticede onun of
kelenmesiyle Allah da ofkelenir ve boylece §Uurunda olmaks1zm onu of
kelendirenin amelini Allah bo§a <;Ikanr. Nitekim sahih bir hadiste §OY
le buyrulur: Ki§i onem vermeksizin Allahm ho§nudlugunu gerektiren 
bir kelime_konu§ur da bu kelime yiiziinden ona cennet yaz1hr. Yine ki§i 
farkma varmaks1zm Allah'I ofkelendiren bir kelime konu§ur da bu yuz
den cehennemde goklerle yer aras1. kadar uzakhga dii§er. 

Daha sonra Allah Teala, Rasuliiniin huzurunda sesleri k1smaya da
vetle buna te§vik eder, ir§adda bulunur ve §byle buyurur: «Peygam
berin yanmda seslerini k1sanlar, muhakkak ki onlar; Allah'm goniilleri
ni takva ile imtihan ettigi (kalblerini takvaya lay1k ve mahal kildigi, 
kalblerini takva, i<;in temizledigi) kimselerdir. Onlar i<;in magfiret ve 
biiyiik bir mukafat vard1r.» imam Ahmed «ez-Ziihdn adh kitabmda der 
ki: Bize Abdurrahman'm ... Mucahid'den rivayetine gore; o, §byle de
mi§tir: Hz. Omer'e: Ey mii'minlerin emiri; ma'siyeti arzulamayan ve 
i§lemeyen mi yoksa ma'siyeti arzulaYIP ta onu i§lemeyen mi daha fazi
letlidir.? diye yazilmi§tl. Hz. Orner (r.a.) §byle yazd1: Ma'siyete arzulu 
olup ta onu i§lemeyenler; Allah'm gonullerini takva ile imtihan ettigi 
kimselerdir. «Onlar i<;in magfiret ve buyiik bir mukatat vard1r.>> 

~~· ~j('~~~'\'~ ·>~ \jj~~~.q/{~(>i,J~-- .' ~ }.)\t~b\ 
" ~!'~~~--4( ~ ., ~ J'l:rL_.'vlf., )j'; ) ~ ~' ,. 

~; ~~~P'.i\;:1~ 
4 - Muhakkak ki sana hiicrelerin ard1ndan seslenen · 

lerin c,;;ogunun ak1llan ermez. 
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5- Eger onlar, sen yanlanna c;Ikincaya kadar sabret
selerdi; kendileri ic;in elbette daha hay1rh olurdu. Allah 
Gafur'dur, Rahim'dir. 

Allah Teala hucrelerin otesinden, efendimizin hammlarmm evle
rinin otesinden seslenenleri -ki baz1 kaba bedeviler boyle yapiyorlar
dl- kmayarak onlann ~ogunun ak1llarmm ermedigini belirtir. Sonra 
da bu hususta edebli olana i§aretle: «Eger onlar, sen yanlanna ~Ikm
caya kadar sabretselerdi; kendileri i~in elbette daha hay1rll (dunya ve 
ahiret menfaatlarma daha uygun) olurdu.» buyurup onlan tevbeye ve 
Allah'a donii§e davetle: ccAllah Gafur'dur, Rahim'dir.» buyurur. Bir ~ok
larmm serdettigi uzere bu ayet-i kerime, Temim kabilesinden Akra' ibn 
Habis hakkmda nazi! olmU§tUr. 

imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... Akra' ibn Habis'ten rivaye
tine gore; o, hucrelerin arkasmdan Allah RasulU (s.a.)ne seslenerek: 
Ey Muhammed, ey Muhammed -ba§ka bir rivayette ise: Ey Allah'm 
el~isi- diye seslenmi§ de Rasulullah ona cevab vermemi§ti. Akra': Ey 
Allah'm el~isi, §Uphesiz benim ovmem bir sus, kotiilememse bir ay1ptlr, 
noksanllktlr, demi§ti. Bunun iizerine Allah RasulU: Sana kar§I Allah 
yeter, buyurdu. ibn Cerir'in Ebu Ammar Huseyn ibn Hureys el-Merve
zi kanallyla ... ccMuhakkak ki Sana hucrelerin ardmdan seslenenlerin 
~ogunun aklllan ermez.» ayeti hakkmda Bera ibn Azib'den rivayetine 
gore; o, §Oyle anlatlyor: Bir adam Allah Rasulii (s.a.)ne gelip: Ey Mu
hammed, benim ovmem siis, kotiilememse bir ay1p ve noksanllktlr, dedi. 
Allah Rasulii: Sana kar§I Allah yeter, buyurdu. Hasan el-Basri ve Ka
tade de hadisi bu §ekilde mU:rsel olarak zikretmi§lerdir. Sufyan es-Sev
ri der ki: Habib ibn Ebu Amre'den rivayete gore o, §Oyle anlatlyor: Bi§r 
ibn Galib ve Lebib ibn Utarid -veya Bi§r ibn Utarid ve Lebib ibn Ga
lib- Haccac'm yamnda oturmaktayd1lar. Bi§r ibn Galib, Lebib ibn 
Utarid'e: Senin kavmin olan Temim ogullan hakkmda ccMuhakkak ki 
sana hucrelerin ardmdan seslenenlerin ~ogunun akillan ermez.» ayeti 
nazi! oldu, dedi. Bunu Said ibn Cubeyr'e naklettim de: ~ayet ayetin 
sonunu bilmi§ olsayd1 ona cevab verirdi. Daha sonraki bir ayette: ccMiis
luman olduklan i~in sana minnet ediyorlar. ~> (Hucurat, 17) buyrulur. 
Onlar: Miisliiman olduk, dediler ve Esed ogullan seninle sava§madi, 
dedi. 

ibn Ebu Hatfm der ki: Bize Babamm ... Zeyd ibn Erkam'dan riva
yetine gore; o, §Oyle anlatlyor: Araplardan birtak1m kimseler toplamp: 
~u adama gidelim, §ayet peygamber ise biz onunla insanlann en mut- , 
lusu oluruz. ~ayet bir kral ise onun kanad1 altmda ya§anz, demi§lerdi. 
Allah Rasulu (s.a.)ne gelerek onlann soylediklerini haber verdim. Hue-
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resine vanp o hiicresinde iken: Ey Muhammed, ey Muhammed, diye 
seslenmeye ba§ladilar. Allah TeaJa da: «Muhakkak ki sana hiicrelerin 
ardmdan seslenenlerin c;ogunun ak1llan ermez.» ayetini indirdi. Allah 
Rasulii (s.a.) kulag1m1 tutup c;ekti, bir yandan da: Ey Zeyd, Allah se
nin soziinii dogrulad1, ey Zeyd, Allah senin soziinii dogrulad1, buyuru
yordu. ibn Cerir hadisi Hasan ibn Arafe'den, o da Mu'temir ibn Sii
leyman'dan rivayet etmi§tir. 

6 - Ey iman edenler, eger bir fas1k size bir haberle 
gelirse onu iyice ara~t1nn. Yoksa bilmeden bir kavme sa
ta~lrsiniz da, sonra ettiginize pi~man olursunuz. 

7 - Hem bilin ki; ic;inizde Allah'1n peygamberi var
dir. ~ayet o, birc;ok i~lerde size uymu~ olsayd1; ~uphesiz ki 
s1k1ntiya du~erdiniz. Ama Allah, size iman1 sevdirmi~ ve 
onu kalblerinize zinet yapm1~; kufru, fas1khg1 ve isyaru da 
size c;irkin gostermi~tir. Ru~dunu bulanlar, i~te onlard1r. 

8 - Allah'tan bir lutuf ve nimet olarak. Ve Allah Alim'
dir, Hakim'dir. 

Fas1k Bir Haber Getirirse 

Allah Teala, giinahkar birinin getirecegi haberin ihtiyatla kar§Ila
narak iyice ara§tlnlmasmi emrediyor. Yoksa yalanc1 veya hatah oldu
gu halde onuh si:iziiyle hiikmolunabilir. Neticede hakim onun yalamna 
uymu§ olabilir. Allah Teala burada, bozguncularm yoluna uymay1 da 
yasaklami§tir. Alimlerden bir grup buradan hareketle gerc;ekte giinah
kar olmas1 ihtimaline mebni durumu mec;hUl olan kimsenin rivayetinin 
kabul edilmemesi gerektigini ileri siirniii§lerdir. Diger baz1lan ise du-

. rtii:nu mec;hul olamn haberini kabul etmektedirler. Zira bize emrolu
nan, giinahkar ki§inin haberini ihtiyatla ka.r§1lay1p iyice ara§tlrmaktlr. 
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Halbuki boyle kimsenin gtinahkarhg1 kesin degildir. Zira onun durumu 
me~huldur. Biz bu meseleyi Buhari §erhimizin Kitab'til-ilim k1smmda 
anlattlk. Hamd ve minnet Allah'ad1r. 

Mtifessirlerden birc;ogu bu ayet-i kerime'nin Velid ibn Ukbe ibn 
Ebu Muayt hakkmda nazi! oldugunu zikrederler. Allah Rasulti (s.a.) 
onu, Mustalik ogullarmm zekatlanm getirmek tizere gondermi§ti. Bu 
haber birc;ok kanallardan rivayet edilmi§ olmakla birlikte bu kanalla
rm en gtizeli imam Ahmed'in Mtisned'inde Mustalik ogullan reisi Ha
ris ibn D1rar kanallyla rivayet olunami:hr. Haris ibn D1rar, mti'minlerin 
annesi Ctiveyriyye Bint Haris'in babas1d1r. imam Ahmed der ki : Bize 
Muhammed ibn Sab1k'm . .. Hari& ibn D1rar el-Huzai'den rivayetine go
re o, §Oyle anlatlyor: 

Allah Rasulti (s.a.)ne geldim, beni islam'a davet etti. islam'a gi
rip ikrar eyledim. Beni zekat vermeye davet etti, kabul ettim ve: Ey 
Allah'm elc;isi, kavmime doneyim, onlan islam'a ve zekat vermeye da
vet edeyim. Onlardan her kim benim davetime icabet ederse zekatm1 
toplayaYim, dedim. Allah'm Rasulti bana falan zamanda bir elc;i gon
dersin de toplami§ oldugum zekat1 getirsin, dedim. Haris davetine ica
bet edenlerden zekatl toplay1p da Allah Rasulti (s.a.)ntin kendisine ze
kati gottirecek birini gondermek istedigi zaman gelince Haris'e elc;i gel
me~i. Haris zannetti ki kendi hakkmda Allah'tan ve Rasultinden bir of
ke has1l olmu§tur. Kavminin e§rafm1 davet edip onlara: ~tiphesiz Al
lah'm elc;isi (s.a.) bana bir vakit ta'yin etmi§ti. 0 vakitte yam.mdaki ze
kati almak tizere bir elc;i gonderecekti. Allah Rasulti (s.a .) · scizunden 
donmez. Onun elc;isinin gelmemesinin biricik sebebi Allah Rasultintin 
ofkelenmesidir. Gidelim, Allah Rasulti (s.a.)ne varallm, dedi. Allah Ra
sulti (s.a.) yanmda toplami§ oldugu zekat1 almak tizere Haris'e Velid 
ibn Ukbe'yi gondermi§ti. Velid yola <;1k1p yolun bir k1smmda iken kork
tu, dondti ve Allah Rasulti (s.a .)ne gelip : Ey Allah'm elc;isi Haris zeka
tl bana vermedi, beni oldtirmek istedi, dedi. Allah Rasulti (s .a .) Haris'e 
bir hey'et gonderdi. Bu arada Haris de ashab1 ile gelmekteydi. Allah 
Rasultintin gondermekte oldugu hey'et yola <;1k1p Medine'den aynlm
ca Haris onlarla kar§Ila§tl. Hey'ettekiler : i§te §U Haris'tir, dediler. Kar
§1 kar§Iya geldiklerinde Haris onlara : Kime gonderildiniz? diye sordu. 
Hey'ettekiler: Sana gonderildik, diye cevablad1lar. Haris : Nic;in? diye 
sordu, onlar: Allah Rasulti (s.a .) sana Velid ibn Ukbe'yi gondermi§ti. 
0, senin kendisine zekat vermedigini ve onu oldtirmek istedigini sam
yor, dediler. Haris : Hay1r, Muhammed'i hak ile gonderen Allah'a ye
min ederim ki kesinlikle onu gormedim, bana gelmedi, dedi. Haris, Al
lah Rasulti (s.a.)ntin yanma geldiginde Rasulullah : Zekat1 vermedin 
ve elc;imi oldtirmek istedin oyle mi? diye sordu. Haris :· Hay1r, seni hak 
ile gonderene yemin ederim ki onu gormedim, bana gelmedi. Allah Ra-
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sulti (s.a.)nun el9isinin bana gelmemesi durumu kar§lsinda O'na yone
lip gelmemin bir tek sebebi vard1r ki, o da Allah'tan ve Rasulunden bir 
ofkenin sad1r olmasmdan korkmU§ olmamd1r, dedi. Ravi der ki: Bunun 
uzerine «Ve Allah Alim'dir, Hakim'dir.» k1smma gelinceye kadar ((Ey 
iman edenler, eger bir fas1k size bir haberle gelirse onu iyice ara§tlrm ... » 
ayetleri nazil oldu. Hadisi ibn Ebu Hatim de Munzir ibn f?azan'dan, o 
ise Muhammed ibn Sab1k'dan rivayet etmi§tir. Taberani de hadisi Mu
hammed ibn Sab1k kanahyla rivayet eder. Ancak o, Haris'in adm1 Ha
ris ibn Sirar olarak vermektedir. Dogrusu ise biraz once gec;tigi uzere 
Haris ibn D1rar' d1r. 

ibn Cerir der ki: Bize Ebu Kureyb'in ... Ummu Seleme'den rivaye
tine gore o, §Oyle demi§tir: Allah Rasulu (s.a.) Beni Mustalik hadise
sinden ·sonra · Mustalik ogullan zekatm1 ahp gelmek uzere birisini gon
dermi§ti. Kavim bunu duyup onu kar§1lad1lar ve Allah RasUlu (s.a.) 
nun emrini ta'zimle kabullendiler. f?eytan, gonderilen ki§inin kalbine 
onlarm kendisini oldurmek istedikleri fikrini yerle§tirdi. Allah Rasulu 
(s.a.)ne donup: Mustalik ogullan zekatlanm bana vermectiler, dedi. Al
lah Rasulu (s.a.) ve muslumanlar gazablaP-dilar. Mus~ •. uu ... ogullanna 
Hz, Peygamberin elc;isinin geri dondiigii haberi ula§mca, Allah Rasulii 
(s.a.)ne geldiler ve ogle namazm1 k1ld1g1 s1rada kar§Ismda saf baglaya
rak: Allah'm ve Rasuliinun ofkesinden Allah'a s1gmmz. Zekat topla
mak uzere bize birisini gonderdin, buna sevindik ve gozlerimiz aydm 
oldu. Sonra o, yoldan geri donmu§. Bunun, Allah ve Rasulunun ofke
sinden kaynaklanmasmdan korktuk, dediler. Bilal gelip ikindi namaz1 
ic;in ezan okuyuncaya kadar konu§maya devam ettiler. Ummu· Seleme 
der ki: ((Ey iman edenler, eger bir tas1k size bir haberle gelirse, onu 
iyice ara§tlrm. Yoksa bilmeden bir kavme sata§1rsm1z da, soma ettigi
nize pi§man olursunuz.» ayeti nazil oldu. ibn Cerir, Avfi kanallyla ibn 
Abbas'tan bu ayet hakkmda rivayet eder ki, o §Oyle demi§tir: Allah 
Rasulu (s.a.) Velid ibn Ukbe ibn Ebu Muayt'1 zekatlanm almak iizere 
Mustalik ogullarma gondermi§ti. Bu haber Mustalik ogullarma gelince; 
sevindiler, Allah Rasulii (s.a.) nun elc;i~ini kar§llamak ic;in <;lktllar. Ve
lid de zannetti l~i onlar kendisini oldurmek uzere <;lktllar. Velid, Allah 
Rasulii (s.a.)ne doniip: Ey Allah'm elc;isi, Mustalik ogullan zekat ver
mediler, dedi. Allah Rasulii (s.a.) buna §iddetle ofkelendi. Kendi ken
dine onlarla sava§mayi dU§Undugii s1rada Mustalik ogullanmn elc;ileri 
(hey'eti) pkageldi ve: Ey Allah'm elc;isi, haber aldig1m1za gore senin 
elc;in yolun yansmdan geri donmii§. Bize k1zgmllgmdan dolay1 senin 
gonderdigin bir mektub nedeniyle donmii§ olmasmdan korktuk. Allah'm 
gaza.bmdan ve elc;isinin gazabmdan Allah'a s1gmmz, dediler. Hz. Pey
gamber (s.a.) onlann yalan soylediklerini zannederek tevkif etmeyi dii- · 
§Unurken Allah Teala kitabmda ((Ey iman edenler1 eger bir fas1k size 
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bir haber getirirse, onu iyice ara~tmn .. . » a yeti ile onlarm ma'zllr ol
duklanm bildirdi. 

Mti.cahid ve Katade der ki: Allah Raslllti.; Velid ibn Ukbe'yi Musta
lik ogullarma sadakalanm (zekatlanm) toplamak ti.zere gondermi~ti. 

Onlar Velid'i zekatla kar~1lad1lar . Velid dondti. ve: Mustalik ogullan se
ninle sava~mak ti.zere toplanm1~lar, dedi. -Katade: Onlar islam'dan 
donmti.~ler, dedigini ilave eder.- Allah RasUlti. (s.a.) onlara Halid ibn 
Velid'i gondererek acele etmemesini, durumu iyice ara~t1rmasm1 emret
ti. Halid yola c;1k1 p geceleyin onlara vard1, gozcti.ler gonderdi. Gozcti.ler 
geldiklerinde Halid'e, Mustalik ogullanmn islam'a s1msik1 sanlm1~ ol
duklanm, ezan okuyup namaz k1ld1klanm i~ittiklerini haber verdiler. 
Sabah olunca Halid onlara geldi ve kendisini hayretlere dti.~ti.ren duru
mu gordti., sonra da Allah Rasulti. (s.a .)ne donerek ona haberi Hetti. 
Bunun ti.zerine Allah Teala bu ayet-i kerime'yi indirdi. Katade der ki: 
Allah Rasulti. (s.a .) : Teenni Allah'tan, acele ~eytandand1r, buyurdu. ic;
lerinde ibn Ebu Leyla, Yezid ibn Ruman, Dahhak, Mukatil ibn Hayyan 
ve ba~kalannm da bulundugu Selef'ten birc;oklan bu ayet-i kerime'nin 
Velid ibn Ukbe hakkmda nazil oldugunu soylemektedirler. En dogru
sunu Allah bilir. 

«Hem bilin ki ; ic;inizde Allah'm peygamberi vard1r.» Raslllullah'
m aramzda oldugunu bilerek ona ta'zimde bulunun, onunla birlikte 
iken edebli davramn, onun emrine boyun egin . Hie; ~ti.phesiz o, sizin 
menfaatm1za olanlan en iyi bilen ve size sizden daha ~efkatli oland1r. 
Onun sizin hakkm1zdaki gorti.~ti. sizin kendiniz hakkmdaki gorti.~ti.nti.z
den daha mti.kemmeldir. Nitekim Allah Teala ba~ka bir ayet-i kerime'de 
de : «Peygamber; mti. 'minler ic;in kendi oz nefislerinden daha evlad1r.» 
(Ahzab, 6) buyurmaktad1r. Daha sonra Allah Teala onlarm menfaatla
nm gozetmede ne denli yetersiz oldugunu beyanla ~oyle buyurur: «~a
yet o, birc;ok i~lerde size uymu~ olsayd1; ~ti.phesiz ki s1kmtlya dti.~erdi
niz.» ~ayet sizin sec;ip tercih ettiginiz ~eylerin hepsinde size uymu~ ol
saydi, bu sizi me~akkata ve s1kmtlya gotti.rti.rdti.. Allah Teala ba~ka bir 
ayet-i kerime'de de ~oyle buyurur: «~ayet hak, onlarm heveslerine uy
saydl; gokler, yer ve onlarda bulunanlar muhakkak ki bozulup giderdi. 
HaYJr, Biz onlara kendi zikirlerini getirdik. Ama onlar zikirlerinden yti.z 
c;eviriyorlar.» (Mti.'minun, 71) . 

<<Ama Allah, size imam sevdirmi~ (gonti.llerinize iman sevgisi koy
mu~) ve onu kalblerinize zinet yapm1~tlr.» imam Ahmed der ki: Bize 
Behz'in .. . Enes'ten rivayetine gore Allah Raslllti. (s.a.) : islam ac;Ikhk
tlr, iman kalbdedir, buyurup; sonra tic; defa eli ile gogsti.ne i~aret edip : 
Takva buradad1r, takva buradad1r, buyurmu~. 

«Kti.frti. fas1khg1 (bti.yti.k gti.nahlan) ve (her c;e~it) isyam (ma'si
yetleri) da size c;irkin gostermi~tir. » Bu ifadeler nimetin mti.kemmelli-
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gine dogru bir yi.ikseli§i ifade ederler. ccRi.i§di.ini.i bulanlar, i§te onlar (bu 
s1fatlarla nitelenmi§ olan kimseler, Allah'm kendilerine olgunluk bah§et
mi§ oldugu ri.i§di.ini.i bulmu§ kimseler)dir.>> imam Ahmed der ki: Bize 
Mervan ibn Muaviye el-Fezari'nin ... ibn Rifaa'dan, onun da babasm
dan rivayetine gore babas1 §6yle anlatnn§ : Uhud gi.ini.i olup da mii§
rikler bozguna ugrayarak c;ekilince Allah Rasuli.i (s.a.) : Saf tutunuz da 
Rabb1ma ovgi.ide bulunay1m, buyurmu§. Arkasmda saf tutmu§lar. Ra
swullah (s.a.) §6yle dua buyurmu§: Allah'1m, bi.iti.in hamd Sanad1r, Se
nin yayd1gm1 di.irecek, Senin di.irdi.igi.ini.i yayacak, Senin hidayet ver
digini saptlracak, Senin sap1kllkta b1raktigma hidayet verecek, Senin 
vermedigine verecek, Senin verdigini engelleyecek, Senin uzakla§tlrdi
gmi yakla§tlracak, Senin yakla§tlrd1gm1 uzakla§tlracak yoktur. Allah'
Im, bize bereketlerini, rahmetini, lutfunu ve nzkm1 yay. Allah'1m, Sen
den sona ermeyecek ve degi§meyecek devamll nimetlerini dilerim. Al
lah'Im ihtiyac; gi.ini.inde Senden nimet, korku gi.ini.inde emniyyet dile
rim. Allah'1m verdiginin koti.ili.igi.inden, vermediginin koti.ili.igi.inden Sa
na Slgimnm. Allah'Im bize imam sevdir ve onu kalblerimizde zinet k1l. 
Bize ki.ifri.i, gi.inahlan ve isyam c;irkin gaster. Bizi ri.i§de erenlerden k1l. 
Allah'rm bizleri mi.isl\imanlar olarak oldi.ir, mi.isli.imanlar olarak dirilt, 
fitneye di.i§meyen ve ri.isvay olmayan salihlere kat. Allah'1m elc;ilerini 
yalanlayan, Senin yolundan allkoyan kafirleri kahret, azabm1 onlarm 
i.izerine k1l. Allah'1m, ey · gerc;ek ilah, kendilerine kitab verilen kafirleri 
kahreyle. Bu hadisi Nesei de ccGece ve Gi.indi.iz)) bahsinde Ziyad ibn Ey
yub kanallyla ... Ubeyd ibn Rifaa'dan, o da babasmdan rivayet etmi§tir. 
Merfu' bir hadiste §6yle buyrulur: Her kimi, iyiligi sevindirir ve koti.ili.i
gi.i i.izerse; i§te o mi.i'mindir, buyrulmu§tur. 

Son olarak da Allah Teala §Oyle buyuruyor: c<Allah'tan (Allah'm 
size bah§etmi§ oldugu bu ihsan Allah'm, katmdan size) bir lutuf ve ni
met olarak. Ve Allah Alim (kimin hidayete, kimin de dalalete mi.iste
hak oldugunu en iyi bilen)dir; (sozlerinde, fiillerinde, kanun koyma
smda ve takdirinde) Hakim'dir .)) 
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Eger donerlerse, art1k adaJetle aralann1 bulun ve adil dav
ramn. Suphesiz ki Allah, adil davrananlan sever. 

10 - Mu'minler ancak karde~tirler. Oyle ise iki kar
de~inizin aras1n1 duzeltin ve Allah'tan korkun ki, esirge
nesiniz. 

Mii'minler Ancak Karde§tirler 

Allah Teala birbirlerine sald1ran miisliimanlarm arasm1 diizeltme
yi emrederek: <(Eger mii'minlerden iki taife ~arp1~acak olurlarsa aralan
m diizeltin.» buyurur. Birbirleriyle dovii~melerine ragmen Allah Teala 
onlara mii'minler adm1 vermil?tir. Buhari ve bal?kalan bu ayeti delil 
getirerek, ne kadar biiyiik olursa olsun giinahlarm imandan ~lkarmadl
gml soylerler. Hariciler ile onlara uyan baz1 Mutezililer ve benzerleri ise 
bunun tersini ileri siirmektedirler. Buhari'nin Sahih'inde Hasan kana
hyla Ebu Bekre'den rivayetle sabit oldugu iizere Allah RasUlii (s.a.) 
bir giin ashabma hitab ederken minberde yanmda Hz. Ali'nin oglu Ha
san da varm1§; bir ona, bir insanlara bakarak l?Oyle buyurmu~: Bu og
lum Seyyid'dir. Umanm ki Allah bununla, miisliimanlardan iki biiyiik 
grubun arasm1 diizeltsin. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.)in soyledigi gibi 
olmu~ ve korkun~ olaylar, uzun saval?lardan sonra Allah Teala ~amh
larla Irakhlarm arasm1 onunla diizeltmil?tir. 

Allah Teala buyurur ki: <<~ayet biri digeri iizerine saldmrsa; saldl
ranlarla Allah'm buyruguna doniinceye, (hakkl dinleyip itaat edinceye) 
kadar saval?m.» Enes'ten rivayet edilen sahih bir hadiste Allah Rasulii: 

Zalim olsun, mazlum olsun kardel?ine yard1m et, buyurmul?tu. 
Ey Allah'm el~isi, mazlUm olaha yard1m1 anladlk, zalim oldugu halde 
ona, nas1l yard1m edecegiz? dediler. Onun iki elinin iistiinden tutarsm, 
buyurdu. 

imam Ahmed der ki: Bize Arim'in ... Enes'ten rivayetine gore; o, 
§6yle anlatlyor: Hz. Peygamber (s.a.)e: Abdullah ibn Ubeyy'e gelsen,
denilmi~ti. Hz. Peygamber (s.a.) ona gitmek iizere yola ~1ktl. Bir mer
kebe hindi. Miisliimanlar da onunla birlikte yiiriidiiler. Oras1 ~orak bir 
arazi idi. Hz. Peygamber (s.a.) ona vard1gmda ibn Ubeyy: Benden uzak 
dur, Allah'a yemin ederim ki merkebinin kokusu bana eziyet veriyor, 
dedi. Ansar'dan birisi: Allah'a yemin olsun ki Rasulullah'm merkebi
nin kokusu senin kokundan daha ho~tur, dedi. Kavminden birtak1m 
kimseler Abdullah'a k1zd1. iki gruptan herkes birbirine kar~l ofkelendi
ler. Aralarmda soyulmul? hurma ~ubuklanyla, elleriyle ve nalinlerle vu-

\ 
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rw~malar oldu. Bize ula§tlgma gore onlar hakkmda: «Eger mu'minler
den iki taife c;arpl§acak olurlarsa aralanm duzeltin.» ayeti nazil oldu. 
Buhari hadisi Sulh bahsinde Musedded'den, Muslim de Megazi bolu
miinde Muhammed ibn Abd'iil-A'la'dan; her ikisi birden Mu'temir ibn 
Siileyman'dan, o ise babasmdan rivayetle zikretmi§lerdir. Said ibn Cu
beyr der ki : Evs ile Hazrec arasmda hurma c;ubuklan ve nalinlerle do
VU§me olmU§tU. Allah Teala da bu ayet-i kerime'yi indirerek aralanm 
diizeltmeyi emretti. 

Siiddi der ki : Ansar'dan imran admda bir adam vard1 onun, Um
mii Zeyd admda bir de kans1 vard1. Kadm bir gun fdlesini ziyaret et
mek istedi. Kocas1 ise· onu kendisinden ba§ka hie; kimsenin girmedigi 
bir odaya hapsetti. Kadm ailesine haber gonderdi. Kavmi gelip onu go
turmek uzere odadan c;1kardllar. Adam daha once evden c;1km1§tl. Ada
mm ailesi c;evreden yard1m istedi. Kadmla, kadmm ailesi arasma gir
mek uzere amcasmm ogullan geldi, c;eki§tiler ve nalinlerle birbirlerine 
vurdular. i§te onlar hakkmda bu ayet-i kerime indi. Allah Rasulii (s.a.) 
onlara haber gondererek aralanm duzeltti ve onlar Allah'm emrine 
dondiiler. 

Allah Teala buyurur ki : «Eger donerlerse, artlk adaletle aralanm 
bulun. (Birbirlerine yapml§ olduklan §eylerde onlar arasmda) adil 
davramn. ~iiphesiz ki Allah, adil davrananlan sever.)) ibn Ebu Hatim'
in Ebu Zur'a kanahyla ... Abdullah ibn Amr'dan rivayetine gore Allah 
Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Adil davrananlar, dunyada adaletli 
davranmalan mukabilinde ahiret gunii Rahman'm huzurunda inciden 
minderler iizerindedirler. Hadisi Nesei, Muhammed ibn Miisenna'dan, 
o da Abd'iil-A'la'dan rivayet etmi§tir. Bu rivayetin isnad1 ceyyid ve kuv
vetlidir, isnadmm ravileri de Sahih'in §artlarma uygundur. Yine ibn 
Ebu Hatim'in Muhammed ibn Abdullah ibn Yezid kanallyla ... Abdul
lah ibn Amr'dan, onun da Hz. Peygamber (s.a .)den rivayetine gore 
Efendimiz §oyle buyurmu§tur : Adil davrananlar, kiYamet giinu Allah 
katmda Ar§'m sagmda nurdan minderler uzerindedirler. Onlar; hii
kiimlerinde, aileleri hakkmda ve ustlendikleri gor~vlerde adaletli dav
rananlardlr. Hadisi Muslim ve Nesei de Sufyan ibn Uyeyne kanallyla 
rivayet etmi§lerdir. 

Allah Teala : «Mii'minler ancak karde§tirler.)) buyurur ki, hepsi din 
karde§ll!ridir. Nitekim Allah Rasulii (s.a.) : 

Miisliiman miisliimanm karde§idir. Ona haks1zhk etmez ve hor 
bakmaz, buyurmu§tur. Sahih bir hadiste: 
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Kul, karde§ine yard1m ettigi surece Allah kula yard1m eder, bu
yurmu§tur. Yine sahih bir hadiste: Musluman, karde§ine g1yabmda dua 
ettigi zaman melek: Amin, bir misli de sana olsun, der, buyurmu§tur. 
Bu hususta hadisler pek c;oktur. Yine sahih bir hadiste: Birbirlerini sev
me, birbirlerine ac1ma ve gelip gitmede mu'minlerin misali; tek bir ce
sedin misali gibidir: Onun bir uzvu dertlenince cesedin diger taraflan 
ate§ ve uykusuzlukla ana katlllrlar, buyrulmu§tur. Yine sahih bir ha
diste Rasulullah (s.a.): Mu'min, mu'min ic;in birbirini destekleyip guc;
lendiren bir bina gibidir, buyurmu§ sonra da parmaklanm birbirine ge-
c;irmi§tir. . 

imam Ahmed der ki: Bize Ahmed ibn Haccac'm ... Sehl ibn Sa'd 
es-Saidi'den, onun da Allah Rasulii (s.a.)nden Fivayetine gore Rasulul
lah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: iman ehline gore mu'min cesede gore ba§ 
mertebesindedir. Ba§ta meydana gelen ac1dan cesedin ac1 duydugu gi
bi, mu'min de iman ehlinin ba§ma gelenlerden ac1 duyar. Hadisi sadece 
imam Ahmed rivayet etmi§tir. isnad1 zarars1zd1r. 

Allah Teala buyurur ki: «Oyle ise iki lcarde§inizin (birbiriyle dovu
§en iki grubun) arasm1. duzeltin ve (butun i§leri!J.izde) Allah'tan kor
kun ki, esirgenesiniz.n Bu, Allah Teala'::l.m, Zatmdan korkanlara rah
metinin kesin bir mujdesidir . . 

11 - Ey iman etmi~ olanlar, bir toplu1uK diger toplu
luk ile alay etmesin. Belki de onlar, kendilerinden daha ha
yirhdlrlar. Kad1nlar da ~ad1nlarla. Belki onlar, kendilerin
den daha hay1rhd1rlar. Kendi kendinizi ay1plamay1n ve 
birbirinizi kotu lakablarla c;agirmayin. imandan sonra fa
slkhk ne kotu add1r. K:im de tevbe etmezse; i~te onlar za
limlerin kendileridir. 

Tefstr, C: Xlil; F. 465 
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Mii'minler Birbirleriyle Alay Etmesinler 

Allah Teala hurada insanlan hor, hakir gormeyi ve onlarla alay 
etmeyi yasakllyor. Nitekim Sahih bir hadiste rivayet olundugun:a gorE: 
Rasulullah: Kibir; boburlenerek hakk1 kabul etmemek ve insanlan hor 
gormektir, buyurm'u§tur. Bundan . maksad da onlarm hor ve kii<;iik 
goriilmeleridir. Bu ise haramd1r. Zira hor goriilen kimse, Allah katmda 
onunla alay eden ve hor gorenden daha degerli ve Allah katmda daha 
sevimli olabilir. Bu sebepledir ki §oyle buyurulur: «Ey iman etmi§ olan
lar, bir topluluk diger bir topluluk ile alay etmesin. Belki de onlar ken
dilerinden daha hayirhdirlar. Kadmlar da kadmlarla. Belki onlar, ken
dilerinden daha haYirlldirlar.» Ayet-i kerime'de once erkeklerle ilgili ya
sak belirtilini§, pe§inden kadn'llara da aym yasak konulmu§tur. 

<<Kendi ~endinizi; (insanlan) ay1plamaym.» insanlan dilleriyle c;e
ki§tirip yiizlerine kar§I alay ederiler zemmedilrni§ ve lanetlenmi§tir. Ni
tekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: «insanlarf dilleriyle <;eki§tirip alay 
~den kimsenin vay haline.» (Hiimeze,' 1) buyurulmaktadir. Ayet-i keri
me'de gec;en ( ;.oJ.T ) kelimesi; fiille yap1lan ay1plama, ( ~ ;.J~' I · ) 
kelimesi de; sozle yap1lan ay1plama anlamlarma gelir. Nitekim ba§ka 
bir ayet-i kerime'de de: <<DUiyle igneleyen ve kciguculuk edene (uyma) .» 
(Kalem, 11) buyrulur · ki, boyleleri insanlan hor goren, onlan yeren, 
aYiplayan ve aralarmda soz getirip gotiirendir. · Burada: «Kendi kendi
nizi aYiplamaYln.» buyrulurken ba§ka bir ayette de buna miimasil . ola
rak: «V.e kendinizi oldiirmeyin.>> (Nisa, 29) buyrulmaktadlr ki buras1 
birbirinizi oldiirmeyin, anlammad1r. ibn Abbas, Miicahid, Said ibn Cii
beyr, Katade ve Mukatil ibn Hayyan «Kendi kendinizi ay1plamaYin.» 
ayet-i kerime'sini: Birbir:jnizi yermeyin, §eklinde a<;Iklami§lardlr. 

' Allah Teala buyurur ki: «Ve: birbirinizi kotii lakablarla <;ag1rmaYln. 
(Birbirinizi ki§inin i§itmekten ho§lanmayacagi lakablarla <;ag1rmaYln.) » 
imam Ahmed der ki: Bize ismail.'in ... Ebu Cehire ibn Dahhak'dan ri
vayetine gore o, §oyle demi§tir: «Ve birbirinizi .kotii lakablarla <;agirma
ym.» ayeti, biz Seleme ogullan hakkmda nazil oldu. Allah Rasulii (s.a,) · 
Medine'ye geldiginde, bizden iki veya ii<; ismi olmayan hi<; kinise yoktu. 
Onlardan birisi bu isimlerden biriyle <;agnld1g1 zaman: Ey Allah'm el-

. <;isi, o ki§i bu i$me ofkeleniyor, dediler de bunun: iizerine: «Ve birbiti

. nizi kotii lakablarla: · <;a~rmaYln.» ayeti nazil oldu. Ebu Davud hadisi 
Musa ibn isinail kanahyla ... Davud'dan rivayet etmi§tir. 

«imandan sonra fas1khk ne ·kotii add1r.» . islam' a g"irip onu anladlk
tan sonra cahiliye halkmm yapagelmekte oldugu gibi kotii lakablarla 
birbir_Wzi c;ag1rinamz_ ne kotii isim ve s1fattlr. ·«Kim de (bundan} tevbe. 
etm~;.i§te onlar zalimlerin kendileridir.>l . 
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12 - Ey iman edenler, zann1n bir <;ogundan ka~an1n. 

<:;iinkii baz1 zan giinahtlr. · Birbirinizin kusurunu ara~tir
mayin, kiminiz kiminizi arkas1ndan <;eki~tirmesin. Hangi 
biriniz olii karde~inin etini yemekten ho~lan1r? Bundan 
tiksindiniz degil mi? Allah'tan korkun, ~iiphesiz ki Allah; 
Tevvab'd!r, Rahim;dir . 

. Zann- Tecessiis Ve G1ybet 

Allah TeaUt iilanan kullanm zanmn bir <;ogundan; aile, akraba ve 
insanlar hakkmda haks1z yere 'tohmetten ve onlarm ha~km1 eksiltmek
ten men'ediyor. Zira bunun baziSI mahza giinahtir. 0 halde ihtiyaten 
onu·n <;ogundan da <;ekinilmelidir. Mii'minlerin emiri Orner ibn Hattab 
(r.a.)dan bize rivayet edildigine gore; o, §Oyle demi§tir: Miisliiman kar
de§inin agzmdan <;lkan bir · kelime hakkmda sadece hay1r dii§iin. Sen 
onun i<;in mutlaka bir hay1r taraf1 bulabilirsin. 

Ebu Abdullah ibn Mace der ki : Bize Ebu Kas1m ibn Ebu Damre'
nin ... Abdullah ibn Omer'den rivayetine gore o, §Oyle demi§tir: Hz. 
Peygamber (s.a.)i gordiim; Ka'be'yi tavaf ediyor ve §Oyle buyuruyor
du: Ne kadar temizsin, kokun ne kadar ho§. Ne kadar bi.iyiiksiin, ha
ranihgm ne kadar biiyiik. Muhammed'in nefsi .ktidret elir{de olan (Al
lah) 'a yemin ederim ki mii'minin malmm ve kammn haramhgi, Allah 
katmda senin haramhgmdan daha biiyiiktiir. Onun hakkmda ancak · 
hay1r tahminlerde bulunulabilir. Bu kanaldan hadisi sadece ibn Mace 
rivayet ediyor. _ 

Malik'in Ebu Zinad kanahyla . .. Ebu Hiireyre'den rivayetine gore, 
Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Zandan sakmm1z. <;iinkii zan 
sozlerin en yalamd1r. Miitecessis olmaym, · birbirinizin i<;yiiziinii ara§
tirmaym, birbirinizin sozlerine kulak kabartmaym, birbi:r'inizle yan§
maym, birbirinizi <;ekememezlik etmeyin, birbirinize kar§I bugzetmeyin, 
birbirinize Sirtmizi donmeyin ve ey Allah'm kullan, karde§ler olun. 
Hadisi Buhari, Abdull_ah ibn Yusuf'dan, M;_:::~Ln, Yahya ibn Yalrnl'dan, 
Ebu Davud, Utba'dan, o ise Malik'den rivayet etmi§tir. SiifYAn ibn 
Uyeyne'nin Ziihri'den, onun Enes'.ten riva,yet ettigi bir hadiste Allah 
RasUlii (s.a.) §Oyle buyuruyor: Birbirinize gidip gelmeyi kesmeyin, bir-

. : . / 
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birinize s1rtmiZI donmeyin, birbirinize bugzetmeyin, birbirinizi c;ekeme
mezlik etmeyin ve ey Allah'm kullan karde§ler olun. Bir miisliimana, 
karde§ini ii<; giinden fazla terkedip ona kiismesi heliH degildir. Hadisi 
Miislim ve Tirmizi -'-ki Tirmizi hadisin sahih oldugunu sayler- Siif
yan ibn Uyeyne kanahyla rivayet etmi§lerdir. 

Taberani der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah'm .. . Harise ibn 
Nu'man'dan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.): U<; §ey vard1r ki iim
metimde bulunacaktlr. Bunlar: Ugursuz fal, hased ve kotii zand1r, bu
yurmu§tu. Birisi : Ey Allah'm elc;isi, birisinde bunlar varsa bunlan gi
derecek alan nedir? diye sordu da Rasulullah §6yle buyurdu: Hased et-

. tigin zaman Allah'tan magfiret dile. Bir zanda bulundugunda bu zan
mm peki§tirip te'yid etme. Ugursuz bir fal kar§Ismda kald1gmda aldir
mayip gee; git. 

Ebu Davud der ki: Bize Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe'nin . .. Zeyd'den ri
vayetine gore; o, §6yle demi§tir: ibn Mes'ud (r.a.)a bir adam getirilmi§ 
ve: Bu filancad1r. Sakalmdan §arap damlar, denilmi§ti. Abdullah : ~iip
hesiz biz tecessiisten men'olunmu§tuk. Fakat herhangi bir §ey bize 
ac;1k<;a goriindiigii takdirde ancak biz onunla cez9Jandmnz, dedi. ibn 
Ebu Hatim rivayetinde ibn Mes'ud'a getirilen bu adamm ismini Velid 
ibn Ukbe ibn Ebu Muayt olarak vermektedir. imam Ahmed'in Ha§im 
kanallyla ... Ukbe'nin katibi Diihayn'dan rivayetine gore o, §6yle anla
tiyor: Ukbe'ye : Bizim kom§ulanmiz var. Onlar §arap i<;iyorlar, ben ko
ruculan <;ag1racag1m ki yakalasmlar, dedim. Ukbe: Boyle yapma, fakat 
onlara nasihatta bulun ve tehdid et, dedi. Ben oyle yaptlm ama vaz
gec;mediler. Ravi devamla §6yle anlatir : Diihayn, Ukbe'ye gelip: Ben 
onlan men'ettim ama vazgec;mediler. Ben koruculan c;agiracagim ki on
Ian yakalasmlar, dedi. Ukbe ona : Yaz1klar olsun sana, boyle yapma. 
Ben, Allah Rasulii (s.a.) nii §6yle buyururken i§ittim: Her kim bir mii'
minin ay1bm1 orterse, defnedilmi~ birisini kabrinden diriltip kald1rm1§ 
gibi olur, dedi. Hadisi Ebu Davud ve Nesei de Leys ibn Sa'd'dan yukar
dakine benzer §ekilde rivayet etmi§lerdir. Siifyan es-Sevri'nin Sevr ka
nahyla ... Muaviye'den rivayetine gore ; o, Allah Rasulii (s.a.) ni.i §6yle 
buyururken i§itmi§ : ~iiphesiz insanlarm ay1plarmm pe§ine dii§ersen on
Ian fesada ugratlrsm -veya onlan neredeyse fesada ugratlrsm, demi§
tir- Ebu Derda der ki: · Allah Rasulii (s.a.)nden i§itmi§ oldugu bu ke
limeden dolay1 Allah Muaviye'yi miistefid etsin. Bu hadisi sadece Ebu 
Davud, Sevri kanallyla rivayet etmi§tir. Yine Ebu Davud'un Said ibn 
Amr el-Hadrami kanahyla ... Ebu Umame'den, onun da Hz. Peygamber 
(s.a.)den rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: ~iiphe
siz ki, yoneticiler insanlardan ku§kulamriarsa onlan fesada ugratir
lar. 

Allah Teala: «Birbirinizin kusurunu ara§tlrmaym.)) buyurur ki, bu-
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rada tecessiis yasaklanmaktad1r. Tecessiis daha c;ok kbtiiliikleri, kusur
lan ara§tirmada kullamlan bir ta'birdir. Casus kelim~si de ,aym k6kten 
tiiretilmi§tir. Daha 6nceki bir hadiste gec;en ( v~l ) kelimesi 
ise daha c;ok hay1rda kullamhr. Nitekim Allah Teala Hz. Ya'kub'un §6y
le dedigini haber verir: «Ey ogullanm; haydi gidin Yusuf'u ve karde§i
ni ara§tlrm. Allah'm rahmetinden iimidinizi kesmeyin.» (Yusuf, 87) 
Ancak her iki . kelime de k6tiiliik ve kusurlan ara§tlrma hakkmda kul
lamlabilir. Nitekim sahih bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyur
maktadir: Miitecessis olmaym, birbirinizin s6zlerine kulak kabartma
ym. Birbirinize bugzedip sirtmiZl d6nmeyin ve ey Allah'm kullan kar.: 
de§ler olun. Evzai, tecessiisiin; herhangi bir §eyi ara§tlrmak anlamma, 
tahassiisiin de; bir kavmin konu§malanm onlar istemedigi halde din
lemek veya kap1lanm dinlemek anlamma, s1rt dbnmenin; birbirinden 
aynlma ve birbirini terketme anlamma geldigini sayler. Evzai'nin bu 
ac;Iklamasihi ibn Ebu Hatim rivayet ediyor. 

((Kiminiz kiminizi arkasmdan c;eki§tirmesin .n ayetinde g1ybet ya
saklanmaktadlr. Kanun koyucu g1ybeti t~fsir etmi§tir. Nitekim Ebu 
Davud'un Ka'nebi kanahyla ... Ebu Hiireyre'den rivayet ettigi bir hadis
te o, §byle anlatlyor: r::y Allah'm elc;isi g1ybet nedir? denilmi§ti. Karde
§ini hO§lanmayacagi bir §eyle anmand1r, buyurdu. Peki karde§imde 
s6yledigim §ey varsa bunun hakkmda ne buyurursun? denildi de Ra
sulullah §byle buyurdu: ~ayet soyledigin §ey onda varsa, g1ybetini yap
nil§ olursun. Ama senin sbyledigin onda yok ise bu takdirde ona iftira 
etmi§ olursun. Hadisi Tirmizi de Kuteybe'den, o ise Deraverdi'den riva
yet eder. Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu da soyler. ibn Cerir de 
hadisi Biindar kanahyla ... Ala'dan rivayet etmi§tir. ibn Orner, Mesruk, 
Katade, Ebu isha,k ve Muaviye ibn Kurra · da boyle soylemi§lerdir. 

Ebu Davud der ki: Bize Miisedded'in ... Hz. Ai§e'den rivayetine go
reo, §byle diyor : Hz. Peygamber (s.a.) 'e: Safiyye'nin §6yle §byle olmas1 
sana yeter, demi§tim -Miisedded'den ba§ka raviler burada onun, Hz. 
Safiyye'nin boyunim k1sahgm1 kasdettigini soyliiyorlar- Allah Rasulii: 
Oyle bir kelime soyledin ki §ayet deniz suyuna kan§ffil§ olsayd1; §iip
hesiz onu da degi§tirip bozard1, buyurdu. Hz. Ai§e der ki: Ben, ona bir 
adamm durumunu anlattlm da Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Benirn, 
§6yle ve §byle bir (durumum) olsa da bir insana anlatllmasmdan ho§
lanmazdlm. 

Tirmizi hadisi Yahy3, ibn Kattan, Abdurrahm{m ibn Mehdi ve Ve
ki' kanahyla ... Hz. Ai§e'den rivayet etmi§ ve hasen, sahih oldugunu soy
lemi§tir. ibn Cerir der ki: Bana ibn Ebu ~evarib'in ... Hassan ibn Muha
nk'dan rivayetine gore, Hz. Ai§e'nin yanma bir kadm girmi§, c;1kmak 
iizere kalktlgmda Hz. Ai§e eliyle Hz. Peygamber (s.a.)e: Bu kadm, kl
sadir, diye i§arette bulunmu§ da Hz. Peygamber (s.a.): Onun g1ybetini 
yaptm, buyurmu§. 
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Giybet, icma' ile haramdir. Yalmzca kritik etme, diizeltnie ve nasi
hat gibi fayda yonii agir basan i~adeler miistesnadir. Giinahkar bir 
adam Allah Rasulii · (s.a.)niin yanma girmek i<;in izin istemi§ti de Ra
sulullah: Ona izin verin. Onun ne kotii tnua§ereti vardir, buyurmu§tu. 
Fatima ibn Kays'a evlenmek iizere Muaviye ve Ebu Cehil talib olmu§
lardl. Allah Rasulii (s.a.) Fatnna'ya: Muaviye fakirdir. Ebu Cehil ise 

· sopasmi omuzundan hi<; indirmez, buyurdu. Bu ve bu kabilden olanlar 
yukardaki hiikiimden istisna edilmi§, geri kalanlan ise §iddetli bir §e
kilde haram kilmmu~ ve bu hususta kuvvetli yasaklar varid olmu§tur. 
Yine bu sebepledir ki Allah Teala giybeti, olii insan eti yemeye benzet
mi§tir. Allah Teala §6yle buyurur: «Hangi biriniz olii karde§inin etini 
yemekten ho§lamr? Bundan tiksindiniz degil mi?» Yaratlh§ olarak bun
dan nasil tiksinmi§seniz giybetten de §er'an tiksininiz. Zira giybetin 
cezasi digerinden daha §iddetlidir. Bu; ondan nefret ettirmek ve sakm
dirmak kabHindendir. Nitekim Allah Rasulii (s.a.) bagi§mdan geri do
nen ki§i hakkmda: Once kusup sonra kustuguna donen kopek gibidir, 
buyurmu§tur. Yine Rasulullah: Bizim i<;in kotii ornek yoktur, buyu
rur. Sahih, hasen ve miisned olarak bin;ok kanallardan rivayet edildigi 
gibi Allah Rasulii (s.a.) veda hutbesinde §6yle buyurmu§tur: Hi<; §iip
hesiz kanlanmz, mallarmiz ve Irzlanmz bu iilkenizde, bu aymizda, bu 
giiniiniiziin haramhgi gibi sizlere haramdir. 

Ebu Davud der ki: Bize Vasil ibn Abd'iil-A'la'nm ... Ebu Hiireyre'
den rivayetine gore Allah Rasqlii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Her miislii
mamn mah, Irzi ve kam miisliimana haramdir. Ki§inin miisliiman kar
de§ini hor gormesi, ona kotiiliik olarak yeter. Hadisi Tirmizj de Ubeyd 
ibn Esbat ibn Muhammed'den, .o ise babasmdan rivayet etmi§tir. 'I;'ir
mizi hadisin hasen, garib oldl;lgunu sayler. Yine Ebu Davud'un Osman 
ibn ~eybe kanahyla ... Ebu Berze el-Eslemi'den riva,yetine gore Allah 
Rasulii (s.a.) §6yle buyurmm~tur: Ey dilleri ile ima,n edip de kalbine 
iman girmemi§ olanlar toplulugu; miisliimanlarm giybetini yapmaym. 
Onlarm kusurlanm ara§tlrmaym. Her kim onlarm kusurlanm ara§tlnr
sa, Allah da onun kusurunu ara§tlrir. Allah her kimin kusurunu ara§
tmrsa §iiphesiz onu evinde riisvay eder. Hadisi sadece Ebu Davud riva
yet ediyor. Bu hadis, Bera ibn Azib'den de rivayet edilmi§tir. Hafiz Ebu 
Ya'la Miisned'inde der ki: Bize ibrahim ibn Dinar'm ... Bera ibn Azib
den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) bize hutbe 
okudu. Hatta evlerindeki -veya ozel odalarmdaki demi§tir- yeni yet
me kizlara bile i§ittirdi, §6yle buyurdu: Ey diliyle iman etmi§ler toplu
lugu; miisliimanlarm giybetini yapmaym. Onlarm kusurlanm ara§tlr
maym §iiphesiz ki her kim karde§inin kusurunu ara§tmrsa, Allah da 
onun kusurunu ara§tmr. Allah kimin kusurunu ara§tlnrsa, onun evi
nin i~inde riisvay· eder. Hadisin ba§ka bir kanaldan ve ibn 6mer'den 
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rivayeti §Oyledir: Ebu Bekr Ahmed ibn ibrahim el-isma . .ili kanallyla ... 
ibn Omer'den rivayete gore Allah Rasulii (s.a .) §6yle buyurmu§tur: Ey . 
diliyle iman etmi§ ve kalbine iman yer etmemi§ insanlar toplulugu; miis
liimanlarm g1ybetini yapmaym. Onlarm kusurlanm ara§tlrmaym. Her 
kim miisliimanlarm kusurlanm ara§tlnrsa, Allah TeaJa da onun kusu
runu ara§tlnr. Allah her kimin kusurunu ara§tlnrsa binitinin karmnda 
bile olsa onu riisvay eder. Ravi der ki: Bir giin ibn Orner Ka'be'ye baktl 
ve §6yle dedi: Ne kadar biiyiiksiin, haramllgm ne yiicedir; hi<; §i.iphesiz 
Allah katmda mii'mfnin haramllg1 senden daha yiicedir. · 

Ebu Davud der ki : Bize Hayve ibn ~ureyh'in ... Miistevrid'den riva
yetine gore Hz. Peygamber (s.a.) §6yle buyurmu§: Her kim mlisliiman 
bir ki§inin dii§mamna giderek aleyhine konu§ur ve kar§Ihgmda bir 
miikafat ahp yerse; §iiphesiz Allah, onun bir mislini ona cehennemde 
yedirir. Aym §ekil~e her kim, miisliiman bir ki§inin dii§manma giderek 
aleyhinde konu§ur ve kar§Ihgmda ona bir elbise giydirilirse; Allah Tea
la onun bir mislini kendisine cehennemde giydirir. Her kim d'e bir ki§iye 
kar§I gosteri§ ve riya i<;in kalkarsa, k1yamet giinii Allah Teala da ona 
kar§I riya ve gosteri§ yapanmki gibi davramr. Hadisi sadece Ebu Davud 
rivayet etmi§tir. Yine Ebu Davud'un Bakiyye ve Ebu Mugi;:-e kanally
la ... Enes ibn Malik' den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §6yle bu
yurmu§tur: Mi'rac'a <;Iktlg1mda bir topluluga rastlad1m. Bakudan tlr
naklan vard1 ve yiizlerini, gogiislerini tlrmahyorlardl. Bunlar .kim ey 
Cebrail? diye sordum ve Cebrail: Bunlar, insanlarm etlerini yiyenler ve 
insanlarm namusuna leke siirecek sozler soyleyenlerdir, dedi. Bu hadi
si de sadece Ebu Davud rivayet ediyor. Aym hadisi tinam Ahmed ise 
Ebu Mugire Abdii'l-Kuddiis ibn Haccac'dan rivayet etmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm .. . Ebu Said el-Hudri'den ri
vayetine gore o, §6yle anlatlyor: Ey Allah'm el<;isi, mi'raca <;Iktlgm gece 
gordiiklerini bize anlat, demi§tik. ~oyle buyurdu: Sonra ben Allah'm ya
ratlklarmdan erkekli kadmll kalabahk bir yaratlk grubuna gotiiriil
diim. Onlar i<;in gorevlendirilmi§ erkekler onlardan biriniri yamna so
kulup nalin gibi bir par<;asm1 kesiyorlar sonra da onlardan birinin ag
zma koyuyorlar. Ona: Daha once yemi§ oldugun gibi ye, deniliyor. 0, 
alii eti yemi§ gibi oluyor . .Cibril: Ey Muhammed, o ho§lanmayarak da 
olsa 6liimii bulmu§ olsa bari, dedi. Ben: Ey Cibril, bunlar kimlerdir? d1-
ye sordum da: Bunlar dilleriyle insanlan <;eki§tirip onlan yiizlerine kar
§1 ay1playanlar, soz getirip gotiirenlerdir, dedi. Denilir ki: «Hangi biri
niz' 6lii karde§inin etini yemekten ho§lamr? Bundan tiksindiniz degil 
mi?» 0 6lii eti yemekten tiksinir .. . ibn Ebu Hatim hadisi bu §ekliyle zik
rediyor. Biz bu hadisi isra suresinin tefsirinin ba§mda uzunca vermi§
tik. Hamd Allah'ad1r. 

Ebu Davud et-Tayalisi Miisned'inde der ki : Bize Rebi'in ... Enes'ten 
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rivayetine gore Allah AasUlii (s.a.), insanlara bir giin orug tutmalanm 
ve izin vermedikge hig kimsenin iftar etmemesini emretmi§. insanlar 
oruc; tutmu§lar. Ak§am olunca birisi Rastilullah'a (s.a.) gelip: Bir gun
den beri oruc;luyum, bana izin ver iftar edeyim, demi§ ve Rastilullah ona 
izin vermi§. Ba§ka birisi gelip aym §eyi soylemi§ ve Rastilullah ona da 
izin vermi§. Nihayet birisi gelip : Ey Allah'm elc;isi, senin ail end en iki 
gene; kiz var ki giindiizden beri oruc;lular. ikisine izin ver de iftar et
sinler demi§, Rastilullah ondan yiiziinii c;evirmi§. Adam istegini tekrar
lami§ da Allah Rastilii (s.a.) onlar oruc; tutmadilar. insanlarm etlerini 
yemekte olanlar nasi! oruc; tutmu§ olurlar? Git, o ikisine emret: ~ayet 
oruc;lu idiyseler kussunlar, buyurmu§. 0 iki gene; kiz soyleneni yapmi§
lar da her biri kan p1htllan kusmu§. Adam Hz. Peygambere (s.a.) gelip 
durumu haber vermi§ ve Allah Raslllii (s.a.): ~ayet onlar bu durum
dalarken olmii§ olsalardi, elbette ikisini de ate§ yerdi, buyurmu§. Ha
disin isnadi zayif, metni garibdir. Hafiz Beyhaki de bu hadisi Yezid 
ibn Hartin kanahyla .. . Rastilullah'm kolesi Ubeyd'den §oyle naklediyor: 
Rastilullah (s.a.)m zamanmda iki kadm orug tutmu§tu. Bir adam Al
lah Ras'tiliine gelip: Ey Allah'm elc;isi, §Urada iki kadm var. Oruc; tut
tular. Neredeyse susuzluktan olecekler - Oyle samyorum ki giiniin orta
smda ve §iddetli sicakta demi§tir- dedi. Allah Rastilii ondan yiiziinii 
c;evirdi -veya cevab vermedi- , adam: Ey Allah'm peygamberi Allah'a 
'yemin olsun ki o ikisi oldiiler veya olmek iizereler, dedi. RasUlullah (s.a.) 
0 ikisini c;agir, buyurdu. iki kadm geldiler. Biiyiikc;e bir kap getirildi. 
Allah Rastilii o iki kadmdan birine: Kus, buyurdu. Kadm irin, kan ve 
kanla kan§Ik bir §eyler kustu. 0 kadar ki kabm yansi doldu. Allah 
Rastilii sonra diger kadma da : Kus, buyurdu. 0 kadm da irin, kan, 
kanla kan§Ik su, c;ig et, siit ve benzeri §eyler kustu ta ki o biiyiik kap 
doldu. Allah RasUlii (s.a .) §oyle buyurdu: Hie; §iiphesiz bu iki kadm, Al
lah'm kendilerine helal kildiklanndan kendilerini mahrtim edip oruc; 
tuttular, Allah'm kendilerine haram kildigiyla ift9,r ettiler. Birisi di
gerinin yamn~ oturdu ve insanlarm etlerini yemege ba§ladilar. 

imam Ahmed de hadisi Yezid ibn Hartin ve ibn Ebu Adiyy kana
hyla Siileyman ibn Tarhan et-Teymi'den yukardaki gibi veya benzer 
§ekilde rivayet etmi§tir. Yine imam Ahmed, hadisi Miisedded kanahy
la ... Rastilullah (s.a.)m kolesi Sa'd'dan rivayet eder ki, buna gore on
lar oruc; tutmakla emrolunmu§lar. Giiniin ortasmda bir adam gelip: Ey 
Allah'm elc;isi, falan ve falan kadm son giic;lerini harcayarak iyice bu
naldllar. dedi. Allah Rastilii iki veya iic; defa ondan yiiziinii c;evirdi 
sonra da : 0 ikisini c;agir, buyurdu. Adam biiyiicek bir kap -veya nor
mal· boyda bir kap getirdi. Allah RasUlii o iki kadmdan birine: Kus, 
buyurdu. Kadm et, taze kan ve irin kustu. Digerine de aym §eyi em
retti ve §oyle buyurdu: ~iiphesiz bu ikisi Allah'm kendilerine helal kil-
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d1g1 §eylerden oru~ tuttular da Allah'm haram k1ld1g1 §eyler ile iftar et
tiler. Birisi digerine geldi ve kannlan irinle doluncaya kadar insanlarm 
etlerini yemeye devam ettiler. Beyhaki der ki : Ravi hadisi Rasulullah'm 
kolesi Sa'd'dan rivayet ediyor. Halbuki Ubeyd'den olan rivayet daha 
s1hhathd1r. . 

H8.f1z Ebu Ya'la der ki: Bize Amr ibn Dahhak ibn Mahled'in ... Ebu 
Hiireyre'nin bir amca oglundan rivayetine gore Maiz Allah Rasulii 
(s.a.)ne gelmi§ ve: Ey Allah'm elc;isi, §iiphesiz ben zina ettim, demi§ti. 
Allah Rasulii ondan yiiziinii ~evirdi. Maiz bu soziinii dart kere soyledi. 
Be§inciye gelince Allah Rasulii : Zina m1 ettin? diye sordu. Maiz: Evet, 
dedi. Rasulullah: Zina nedir bilir misin? diye .:;nrdu. Maiz: Evet, ki§i
nin kansma helal olarak yapt1gm1 ona haram olarak yaptlm, dedi. Al
lah Rasulii: Bu soziinle ne istiyorsun? diye sordu da Ma~· : Beni temiz
lemeni istiyorum, dedi. Allah Rasulii (s.a.): Tenasiil uzvu , siirme mi
linin siirmedanhkta, su kovasmm ipinin kuyuda kayboldu u gibi onun 
uzvuna girdi mi? diye sordu. Maiz: Evet ey Allah'm elc;isi, dedi. Allah 
Rasulii Maiz'in recmedilmesini istedi ve Maiz recmedilerek oldiiriildii. 
Hz. Peygamber (s.a.) birinin bir digerine : GOrmez misin §U adam1 ki, Al
lah onu ortiip gizlemi§ fakat o kendi kendini b1rakmayarak kopegin 
ta§land1g1 gibi ta§lanmi§, diyen iki ki§inin konu§malanm i§itti. Sonra 
Allah Rasulii (s.a.) yiiriiyiip bir merkep cifesine rastlad1. Falan ve falan 
nerededir? inin ve §U merkebin cifesinden yeyin, buyurdu. 0 ikisi: Al
lah se.1i bagl§lasm ey Allah'm el~isi, bu da yenir mi? dediler. Efendimiz : 
Biraz once karde§iniz hakkmda soylemi§ oldugunuz onu yemekten da
ha ag1rd1r. Nefsim kudret elinde olan (Allah)'a yemin ederim ki o, §U 
anqa cennet nehirlerine dalmi§ Yikamyor, buyurdu. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdiissamed'in ... Cabir ibn Abdullah'dan 
rivayetine gore; o, §6yle anlat1yor: Biz Hz. Peygamber (s.a.) ile bera
berdik. Koku§mU§ bir cifenin kokusu yiikseldi. Allah Rasulii (s.a.) §6yle 
buyurdu : Bu kokunun ne oldugunu biliyor musunuz? Bu, mii'minlerin 
g1ybetini yapanlann kokusudur. Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti 
de §6yledir: Abd ibn Humeyd'in, Miisned'inde ibrahim ibn E§'as kana
hyla ... Cabir'den rivayetine gore; o, §6yle anlatlyor: Bir seferde Hz. Pey
gamber (s.a.) ile beraberdik. Kokq.§mU§ bir koku yiikseldi. Hz. Peygam
ber (s.a.) §6yle buyurdu : Miinaflklardan bir giiruh, miisliimanlardan 
baz1 kimseler hakkmda g1ybet ettiler. i§te bu sebeple o koku gonde
rildi. Herhalde §6yle de demi§ olmahd1r : i§te bu yiizden o koku yiiksel
di. 

Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti §6yledir: Abd ibn Humeyd'
in, Miisned'inde ibrahim ibn E§'as kanahyla ... Cabir'den rivayetine go
re o, §6yle anlatlyor: Bir seferde Hz. Peygamber (s.a.) ile beraberdik. 
Pis k~kulu bir riizgar esti. Hz. Peygamber (s.a.) ~oyle buyurdu : Muhak-
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kak miinaf1klardan bir grup miisltimanlardan baz1 kimselerin giybeti
ni yaptllar. i§te bu sebeple bu riizgar gonderildi. Herhalde §oyle de de
mi§ti: i§te bu sebeple bu riizgar esti. 

«Hangi biriniz alii karde§inin etini_ yemekten 'hd§lamr?» ayeti hak
kmda Siiddi der ki: Anlat1ld1gma gore Selman-1. Farisi bir seferde Hz. 
Peygamber (s.a.)in ashabmdan iki ki§i ile beraberdi. Onlarm hizmetini 
goriir ve yemeklerinden yerdi. Bir giin insanlar yiiriidiigiinde Selman 
uyuyakalmi§ ve onlarla beraber yiiriimemi§ti. iki arkada§l onu aray1p 
bulamad1lar ve kendileri gad1r kurarak: Selman -veya §U kale demi§
lerdir- pi§IDi§ yemege ve kurulmU§ gad1ra gelmekten ba§ka bir §ey 
bilmiyor, dediler. Selm9,n geldiginde onu kendileri igin katlk istemek 
iizere Allah Rasulii (s.a.)ne gonderdiler. Selman elinde bir kap oldugu 
halde Allah Rasulii'rtiin yanma v~rd1: Ey Allah'm elgisi, §ayet senin ya
mnda katlk va_rsa kendilerine vermen igin arkada§lanm beni sana gon
derdiler, dedi. Allah Rasulii : Arkada§larm katlg1 ne yapacaklar? Onlar 
katlklanm .yediler, buyurdu. Selman donerek o ikisine Allah Rasulii 
(s.a.)niin sozlerini haber verdi. Kalk1p Allah Ra'sulii (s.a.)ne geldiler 
ve: Haytr, seni hak ile gonderene yemin olsun ki konaklad1g1m1zdan 
beri biz herhangi bir yemek yemedik, dediler. Allah Rasulii (s.a.): Ko
nu§malanmzla siz Selman'1 katlk olarak yediniz, buyurdu. Pe§inden 
de: «Hangi biriniz alii karde§inin etini y~mekten ho§lamr?» ayeti nazil 
oldu. Onlar konu§tuklan s1rada Selm~m uyumakta idi. 

Ha.f1z Ziya el-Makdisi 11el-:Muhtara» adh kitabmda Habban ibn Hi
lal kanahyla . .. Enes ibn Malik' den rivayet ediyor ki o, §6yle demi§tir: 
Araplar yolculukta birbirlerine hizmet ederlerdi. Ebubekir ve Omer'in 
yamnda ikisine hizmet eden birisi vard1. Ebubekir ve Orner uyudular; 
heniiz kendilerine yemek haz1rlanmam1§ken uyand1lar ve : ~u adam ne 
kadar gok uyuyor, deyip onu uyand1rd1lar ve kendisine: Allah Rasulii 

. (s.a.)ne git ve ona: Ebubekir ve Orner sana selam soyliiyorlar ve senden 
katlk istiyorlar, de, dediler. Allah RasUlii (s.a.): ~iiphesiz onlar azlklan
ffil§lardlr, buyurdu. Ebubekir ve Orner gelerek: Ey Allah'm elgisi, biz ne 
ile katlkland1k? diye sordular. Allah Rasulii: Karde§inizin etiyle, nef
sim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ben onun etini sizin 
di§lerinizin arasmda goriiyorum, buyurdu. Ebuq,ekir ve Orner: Ey Al-· 
lah'm elgisi, bizim igin istigfar et, dediler de Hz. Peygamber (s.a .) : Ona 
emredin de sizin igin istigfar etsin, buyurdu. . 

Ha.f1z Ebu Ya'la'nm .Hakem ibn Musa kanahyla ... Ebu Hiireyre'den 
rivayetine gore Allah Rasulii· (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Kim diinyada 
karde§inin etini yemi§se, ahirette de onun eti kendisine yakla§tlnhr ve: 
Nas1l ki diri iken bunu yemi§sen §imdi alii iken de ye, denilir. Yer, yii
ziinii buru§turur ve bagmr. Bu gergekten garib bir hadistir. 

Allah Teala buyurur ki : (Allah'm size emrettigi ve size yasaklad1g1 
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§eylerde) Allah'tan korkun, (bu hususlarda Allah'm hakkm1 gaze
tin). ~iiphesiz ki Allah; Tevvab (kendisine tevbe edenlere kar§I tevbe
leri ~ok~a kabul eden)dir, Rahim (Zatma donerek O'na dayananlara 
kar§I da son derece merhamet sahibi)dir.» 

Alimlerin hepsi §6yle diyorlar : G1ybet yapanlann tevbe i~in ta'kib 
edecegi yol; g1ybetten tamftmen aynlarak terketmek ve bir daha don
memeye azmetmektir. Ki§inin ge~mi§te yaptlklanna pi§mfm olmas1 ve 
g1ybetini yapt1g1 kimselerden helallik dilemesi §art m1d1r, degil midir? 
Bu husus ihtilafhd1r. Diger baz1lan da §6yle diyorlar: Helallik dilemesi 
§art degildir. Zira g1ybet ettigini kendisine bildirdigi takdirde olur ki 
onun yapt1gm1 bilmemesi durumundakinden ~ok daha fa·zla eziyyete . 
du~ar kalabilir. 0 halde onun ta'kib edecegi yol daha once kotiilemi§ 
oldugu meclislerde ondaki giizel huylan saYlp nnu ovmek ve giicii yet
tigince onun hakkmda yap1lacak g1ybetleri onlemektir. Bu yapacag1 
daha once . yaptlklarma bir keffaret olur. Nitekim imam Ahmed der ki: 
Bize Ahmed ibn Haccac'm . .. Muaz ibn Enes el-Ciiheni'den, onun da Hz. 
Peygamber (s.a.)den rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§
tur: Her kim bir mii'mini kendisini ay1playan bir miinaf1ktan korursa, 
Allah Teala onun i~in k1yamet giinii etini cehennem ate§inden koru
yan bir melek gonder~r. Her kim de bir mii'mini ay1plamak maksad1yla 
ortaya p.erhangi bir §ey atarsa; Allah Teala onu, soylemi§ oldugu ·soz
den uzakla§I~caya kadar cehennem kopriisiinde tutuklar .. Hadisi yukar
dakine benzer §ekilde olmak iizere Ebu Davud da Abdullah ibn Miiba
rek kanahyla rivayet etmi§tir. Yine Ebu Davud der ki: Bize ishak 
ibn Jabah'm .. . Cabir ibn Abdullah ve Ebu Talha ibn Sehl el-Ansari'
den rivayetine gore Allaho Rasulii · (s.a.) §6yle buyurmti§tur: Herhangi 
bir kimse bir miisliimamn mahremiyetinin ayaklar altma almd1g1 ve Ir
zma, namusuna dokunulacak §eyler soylendigi bir yerde o miisliiman 
ki§iyi yalmz b1rak1rsa; Allah Teala da yard1m istedigi yerlerde onu yal
mz b1rak1r. Yine bir kimse, miisliiman birinin 1rz ve namusu hakkmda 
konu§ulan ve mahremiyeti ayaklar altma alman bir yerde miisliiman bir 
ki§iye yard1m ederse, Allah Teala da Allah'm yard1m1m istedigi yerler
de ona yardlm eder. Hadisi sactece Ebu Davud rivayet etmi§tir. 

13 - Ey insanlar; dogrusu Biz, sizi bir erkekle bir di~i
den yaratt1k. V e birbirinizle tani~as1n1z diye sizi milletlere 
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ve kabilelere ay1rd1k. Gerc;ekten Allah katlnda en degerli
niz; O'ndan en c;ok korkan1n1zd1r. ~iiphesiz ki Allah, Alim'
dir, Habir'dir. 

Bir Erkek Ve Bir Di~i 

Allah TeaH't insanlara, kendilerini bir tek nefisten yara tt1g14 e§ini 
de ondan varettigini haber veriyor. 0 ikisi Hz. Adem ve Havva'd1r. Son
ra onlan milletlere ay1rm1§tlr. Millet kelimesi kabileden daha geneldir. 
Kabileden daha a§ag1 mertebede; fasile, a§iret, imaret, fahiz ve ba§ka 
boliinmeler vard1r. Milletlerden maksadm Acem kf:tbileleri, kabilelerden 
maksadm da Arap kabileleri oldugu soylenmi§tir. Aym §ekilde israilo
gullan boylarma da S1bt ad1 verilmektedir. Ben bunlan Ebu Orner ibn 
Abdiilberr'in el-inba.h isimli eseriyle, el-Kasd vel-Umem fi-Ma'rifeti En
sabi'l-Arab ve'l-AGem adh kitabdan toplayarak miistakil bir mukaddime
de hulasa ettim. Biitiin insanlar Adem ve Havva'ya varan yaratlh§larma 
nisbetle §eref bak1mmdan e§ittirler. Onlar ancak dini i§lerde birbirle
rinden iistiindiirler ki bu da, Allah'a itaat ve Rasulii (s.a.)ne tabi ol
maktlr. Bu sebepledir ki Allah Teala, g1ybet ve insanlarm birbirlerini 
hor gormelerini yasaklad1ktan sonra onlarm be§eriyet ozelliginde bir
birlerine e§it olduklanm tenbihle §Oyle buyurur: Ey insanlar; dogrusu 
Biz, sizi bir erkekle bir di§iden yarattlk. Ve birbirinizle tam§aSmlz diye 
sizi milletlere ve kabilelere ay1rd1k.n Boylece aralarmda tam§ma meyda
na gelecek ve herkes kendi'kabilesine donecektir. Miicahid, <<Birbirinizle 
talll§aSllllZ diye.» ayeti hakkmda der ki: Filan oglu filan, §U §U kabile
dendir, denildigi gibi. Siifyan es-Sevri §oyle diyor: Himyerliler koyleri
ne, Hicaz Araplan da kabilelerine nisbet edilirdi. Ebu isa et-Tirmizi _ 
der ki: Bize Ahmed ibn Muhammed'in ... Ebu Hiireyre'den onun da Hz. 
Peygamber (s.a.)den rivayetine gore RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§
tur: Soylanmzdan s1la-i Rahmde bulunacaklarm1z1 ogrenip tamym. 
~iiphesiz s1la-i Rahm ailede sevgi, maida ~ogalma ve omiirde artma
dir. Hadisi rivayetten sonra Tirmizi: Garibtir, sadece bu kanaldan ri
vayetini biliyoruz, demi§tir. 

Allah Teala: ((Ger~ekten ·Allah katmda en degerliniz; O'ndan en 
~ok korkammzd1r.» buyurur ki, sizler Allah katmda soy sop ile degil, 
ancak takva ile birbirlerinizden iistiin olursunuz. Bu hususta Allah 
Rasulii (s.a.)nden birtak1m hadisler varid olmu§tur. ~oyle ki: 

Buhari -Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bize Muhammed ibn 
Selam'm... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore o, §oyle demi§tir: 
Allah Rasulii (s.a.)ne: insanlarm hangisi en §ereflidir? diye so
rulmu§tu. En §ereflileri, Allah katmda en muttaki olanland1r, buyur-

- -du. Biz sana bunu sormuyoruz, dediler. insanlarm en §ereflileri ibra-
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him Halilullah'm oglu Allah'm peygamberinin oglu Allah'm peygam
berinin oglu Yusuf'dur, buyurdu. Sana bunu da sormad1k, dediler. Arap 
kabilelerini mi soruyorsunuz, buyurdu. Onlar: Evet, dediler. islam'1 an
lami§ olmas1 §artlyla cahiliyye doneminde en haYirhlanmz islam'da da 
en hayirhlanmzdir, buyurdu. Hadisi Buhari birc;ok yerde muhtelif ka
nallardan olmak iizere Abd ibn Siileyman'dan rivayet etmi§tir. Aynca 
Nesei de Tefsir'de hadisi Ubeydullah ibn Orner el-Omeri kanahyla ri
vayet etmi§tir. Muslim - Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bize Amr 
en-Nak1d'm ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) 
§oyle buyurmu§tur: ~iiphesiz Allah sizin suretlerinize ve mallanmza 
bakmaz. Fakat 0, kalblerinize ve amellerinize bakar. Hadisi ibn Mace, 
Ahmed ibn Sinan'dan, o da Kesir ibn Hi§am'dan rivayet etmi§tir. imam 
Ahmed'in Veki' kanahyla . .. Ebu Zerr'den rivayetine gore Hz. Peygam
ber (s.a.) ona §oyle buyurmu§tur : Bak; §iiphesiz sen takva ile iistiin 
olman durumu ha.ric; kirm1z1 ve siyahtan daha hay1rh degilsin. Hadisi 
sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Hafiz Ebu Kas1m et-Taberani der 
ki: Bize Ebu Ubeyde Abdiilvaris ibrahim'in ... Habib ibn H1ra§'dan ri
vayetine gore; o, Allah RasUlii (s.a.)nii §oyle buyururken i§itmi§: Miis
liimanlar karde§tir ; kimsenin kimseye takvadan ba§ka iistiinliigii yok
tur. Ebu Bekr el-Bezzar Miisned'inde Ahmed ibn Yahya kanahyla ... Hu
zeyfe'den rivayet ediyor ki, Allah Rasulii (s.a .) §oyle buyurmu§tur: He
piniz AdemogullansmiZ. Adem topraktan yaratllml§tlr. Sonunda oyle 
bir kavim gelecek ki onlar babalanyla oviinecekler veya Allah katmda 
bir kurtc;uktan daha basit ve degersiz olacaklar. Ebu Bekr el-Bezzar ha
disi rivayetten sonra der ki: Hadisin Huzeyfe'den rivayetini sadece bu 
kanaldan biliyoruz. ibn Ebu Hatim'in Rebi' ibn Siileyman kanahyla .. . 
ibn Omer'den riviiyetine gore o, §oyle anlat1yor: Mekke'nin fethi giinii 
Allah Rasulii Beytullah'I devesi Kusv3. iizerinde tavaf etti. Riikiinleri 
elindeki asa ile istilam ediyordu. Mescidde devesini 1htlracak bir yer bu
lamadi da sonunda insanlarm yard1m1yla indi. Devesini Batn'ul-Mesil 
denilen yere c;1kard1 ve deve orada 1htmld1. Sonra Allah Rasulii (s.a.) 
biniti iizerinde onlara hitab edip Allah'a hamdetti ve lay1k oldugu §ekil
de O'na senada bulundu, daha sonra da §Oyle buyurdu : Ey insanlar; 
§iiphesiz Aliah sizden cahiliye kibrini ve babalanyla gururlanmay1 gi
dermi§tir. insanlar iki s1mftlr: Birisi iyi, miittaki ve Allah katmda §e
reflidir. Digeri giinahkar, bedbaht ve Allah katmda degersizdir. ~iiphe
siz ki Allah Teala: «Ey insanlar; dogrusu Biz, sizi bir erkekle bir di§iden 
yarattlk. Ve birbirinizle tam§as1mz diye sizi milletlere ve kabilelere ay1r
d1k. Gerc;ekten Allah katmda en degerliniz ; O'ndan en c;ok korkammz
dir. ~iiphesiz ki Allah; Alim'dir, Habir'dir.n buyuruyor. Bu sozlerinden 
sonra Allah Rasulii §oyle buyurdu: Size bu soziimii soyliiyor, kendim ve 
sizin ic;in Allah'tan magfiret diliyorum. Hadisi Abd ibn Humeyd de ay-
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m §ekilde Ebu As1m Dahhak ibn Mahled'den, o ise Musa ibn Ubeyde'den 
rivayet etmi§tir. imam Ahmed'in Yahya ibn ishak kanahyla ... Ukbe 
ibn Amir'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : 
Hi<; §i.iphesiz sizin §U soylanmz herhangi bir kimseye sovme sebebi de
gildir. Hepiniz Ademogullans1mz. Birbirinize benzersiniz. Hi<; kimsenin 
din ve takva di§mda kimseye i.i~ti.inli.igi.i yoktur. Agz1 bozuk, cimri ve 
ahlaks1z olmas1 ki§iye yeter. Hadisi ibn Cerir, Yunus kanahyla ... ibn 
Lehia'dan rivayet etmi§tir. ibn Cerir'in rivayetinin lafz1 soyledir: in
sanlar Adem 've Havva'dand1r. Birbirlerine benzerler. K1yamet gi.ini.i Al
lah sizin soylarm1z1 soplanmz1 sormayacaktlr. ~i.iphesiz Allah katmda 
en §erefliniz, en mi.ittaki olammzd1r. Hadis bu kanaldan rivayeti ile Ki.i
ti.ib-i.i Sitte'de mevcud degildir. 

imam Ahmed der ki : Bize Ahmed ibn Abdi.ilmelik'in ... Di.irra Bint 
Ebu Leheb'den rivayetine gore; o, §oyle anlatlyor: Hz. Peygamber (s.a.) 
minberde iken birisi kalktl ve : Ey Allah'm el<;isi, insanlarm hangisi en 
haytrhd1r? diye so'rdu. Hz. Peygamber (s.a.) §oyle buyurdu: insanlarm 
en hay1rhs1 onlarm en <;ok okuyam, Allah'tan en <;ok korkam, iyiligi en 
<;ok emredeni, ·· koti.ili.ikten en <;ok men'edeni ve en <;ok s1la-L rahmde 
bulunamd1r. imam Ahmed'in Hasan kanahyla ... Hz. Ai§e'den rivayetine 
gore o, §Oyle demi§tir: Takva sahibi olamn dl§mda di.inyadan hi<; bir 
§ey ve hi<; kimse Allah Rasuli.i (s.a.)ni.in ho§una gitmi§ degildir. Hadisi 
sadece imam Ahmed -Allah ona rahmet eylesin- tivayet etmi§tir. 

Allah Teala: cc~i.iphesiz ki Allah, Alim'dir, Habir'dir.» buyurur ki 0, 
_sizi en iyi bilendir. Sizin i§lerinizden hakk1yla haberdar oland1r. Diledi
gini hidayete eri§tirir, diledigini saptkhkta b1rak1r. Diledigine rahmet 
eder, diledigine azab eder. Diledigini dilediginden i.isti.in k1lar. 0 bi.iti.in 
bunlarda Hakim, Alim, Habir oland1r. Nikahta denkligin §art ko§ulma
mast gerektigi gori.i§i.inde olan alimler bu a yet-i kerime'yi-ve bu hadis-i 
§erif'leri delil getirirler. ccGer<;ekten Allah katmda en degev~~H:L. , O'ndan 
en <;ok korkammzdlr.» ayet-i kerime'si geregince nikahta, dinde denklik
ten ba§ka bir §art kO§Ulmaz. Diger alimler ise flklh kitablarmda zikredi
len ba§ka delillere dayanmaktadtrl~r. Biz bu delillerden baz1lanm Ki

. tab'i.il-Ahkam'da zikrettik. Hamd ve minnet Allah'adtr. Taberani'ni;n 
.Abdurrahman'dan rivayetine gore o, Ha§imogullarmdan birisinin: . Ben 
Allah Rasuli.i. (s.a.)ne insanlarm en yak1my1m, dedigini i§itmi§ de §oyle 
demi§ : Sen_den bir ba§kas1 ona senden daha yakm ve-litylktlr:-Bertin ona 
yakmhgm sadece onun nesebinden olman nedeniyledir. 
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14- Bedeviler: !man ettik, dediler. De ki: Siz iman et
mediniz, ama muslfunan olduk, deyin. !man heriuz kalble
rinize yerle~medi. Sayet Allah'a ve peygamberine itaat 
ederseniz; 0, a:rnellerinizden hit; bir ~ey eksiltmez. Muhak
kak ki Allah, Gafur'dur, Rahim'dir. 

15- Mu'minler ancak onlard1r ki; Allah'a ve Rasulu
ne iman edip sonra ~upheye du~memi~ ,ve Allah yolunda 
mallanyla canlanyla cihad etmi~lerdir. i~te onlar, sadlkla
nn kendileridir. 

16 - De ki: Dininizi Allah' a nn ogretiyorsunuz? Hal
buki Allah, goklerde olanlar1 da, yerde olanlan da bilir. 
Allah, her ~eyi bilendir. 

17 - Musluman olduklan ic;;in sana minnet ediyorlar. 
De ki: Muslumanhginizla bana mi:q.net etmeyin. Bilakis si
zi imana erdirdigi ic;;in Allah, size minnet eder. Sayet .Sa· 
dlklardan iseniz. 

18- Muhakkak ki Allah, goklerin ve yerin gayb1n1 bi· ·· 
lir. Ve Allah, yaptiklann1z1 gOrendir. 

iman ve islam 

islam'a ilk girdiklerinde heniiz iman kalblerinde yerle§memi§ken 
iman makamma eri§tiklerini iddia eden bedevilere red sadedinde Allah 
Teala §6yle buyuruyor: «Bedeviler:. iman ettik,' dediler. De ki: Siz tman 
etmedipiz, ama miisliiman olduk, deyin. Imjh henuz kalblerinize yer
le§medi.>> Ehl-i Siinnet ve'l-Ce'maat mezhebinde oldugu iizei'e imamn, is- . 
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lam'dan daha 6zel oldugu bu ayet-i kerime'den <;Ikanlmaktadlr. Cibril 
hadisi de buna delalet eder. Cibril once islam'I, sonra imam, sonra da ih
sam sormw~ ve boylece umumi olandan daha ozel olana, sonra daha 6zel 
olana dogru sorusunu yukseltmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdurrezzak'm ... Sa'd ibn Ebu Vakkas'
dan rivayetine gore o, §6yle anlat1yor: Allah Rasulu (s.a.) baz1 kimselere 
(ganimetten pay) verdi, onlardan birisine ise hi<; bir §ey vermedi. Sa'd: 
Ey Allah'm el<;isi, filana ve filana verdin, falanca mu'min oldugu halde 
ona hi<; bir §ey vermedin, demi§ti. Hz. Peygamber (s.a.): Yoksa o mus
lUman m1d1r? buyurdu. Sa'd sozunu tit; defa tekrarlad1. Her seferinde 
Hz. Peygamber (s.a.): Yoksa muslUman m1? buyuruyordu. Daha sonra 
Hz. Peygamber (s.a.) §6yle buyurdu: Ben birtak1m kimselere veriyo
rum, onlardan bana daha sevimli olana vermiyorum. YuzustU cehenne
me kapaklanacaklan korkusuyla ona bir §ey vermiyorum. Buhari ve 
Muslim hadisi Sahih'lerinde Zuhri kanallyla tahric etmi§lerdir. 

Hz. Peygamber (s.a.), mu'min ile mi.islumam ay1rm1§tlr. Bu da de
lalet ediyor ki iman, islam'dan daha ozeldir. Biz bunu delilleri ile bir
likte ~erhu'l-Buhari'nin Kitab el-iman bolumunun §erhinin ba§mda 
anlattlk. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Yine bu delalet ediyor ki o 
ki§i munaflk olmay1p musltiman idi. <;unku Rasulullah ona ihsanda bu
lunmayt terketmi§ ve onun musluman oldugunu belirtmi§tir. Bu hadi
sin delaleti uzere bu ayet-i kerime'de_ amlan bedeviler de mtinaf1k de
gillerdi. Onlar ancak musluman idiler, fakat imfm kalblerinde saglam
la§mami§tl. Onlar henuz ula§mami§ olduklan daha yuce bir makam1 
kendileri it;in iddia etmi§ler ve bu konuda edeblendirilmi§lerdir. ibn Ab
bas, ibrahim en-Nehai ve Katade'nin a<;Iklamalarmm anlam1 budur. ibn 
Cerir de bu a<;1klamay1 tercih ediyor. Bizim bu at;Iklamada bulun
mamizm sebebine gelince; Buhari -Allah ona rahmet eylesin -ayet-i 
kerime'de zikredilen bedevilerin iman etmi§ olmad1klan halde iman iz
har eden munaf1klar oldugu gorti§tindedir. Said ibn Cubeyr, Mucahid 
ve ibn Zeyd'den rivayet edildigine gore onlar <<Ama mu~:uu1.::..::1 olduk, 
deyin.» ayetini ~oyle anllyorlar: Fakat biz oldurUlme ve esir edilme kor
kusu ile teslim olduk, deyin. Mucahid bu ayet-i kerime'nin Esed ibn Hu
ze~e ogullan hakkmda nazil oldugunu sayler. Katade der ki: Bu 
ayet-i kerime iman etmeleri sebebiyle Allah Rasulu (s.a.)ne minnette 
bulunan bir grup hakkmda nazil oldu. Henuz iman makamm1 kazan
mann§ken kendileri i<;in iman makam1 iddia eden bir kavim olduklan 
§eklindeki birinci a<;1klama daha s1hhathd1r. -Onlar bu konuda 
edeblendirilmi§ler ve henuz o makama ula§rnarni§ olduklan kendile
rine bildirilmi§tir. ~ayet munaf1k olsayd1lar onlara daha sert davramhr 
ve Berae suresinde munaflklarm zikredildigi gibi burada da zikredilip 
rusvay olunurlardl. Ancak onlan bir edeblendirme kabilinden kendileri-
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ne §Oyle denilmi§tir: ((De ki: Siz iman etmediniz, ama miisliiman oldU:k, 
deyin. !man heniiz kalblerinize yerle§medi. (Ve siz heniiz imamn haki
katma ula§madmiz.) » 

Allah Teala'mn: ((~ayet Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz; 
0, amellerinizden (ecirlerinizden) hie; bir §ey eksiltmez.» kavli §U ayet-i 
kerime gibidir: ((Ve onlarm i~lediklerinden hie;· bir §ey eksiltmedik.l> 
(Tur, 21). ((Muhakkak ki Allah, (Zatma tevbe ile. donenler ic;in) Ga-
fur'dur, Rahim'dir.» _ 

(( (Kamil iman sahibi) mii'minler ancak onlard1r ki; Allah'a ve Ra
suliine iman edip sonra §iipheye dii§memi§ (sarsilmami§, halis tasdikten 
ibaret tek bir hal iizere sabit kadem olmu§) ve Allah yolunda mallany
la canlanyla cihad etmi§lerdir. (Canlanm ve mallarmm en degerlilerini 
Allah'a itaat ve Allah'm ho§m1dlugu yolunda seve seve vermi§lerdir.). 
i§te onlar, (bizler mii'minleriz, diye soylediklerinde bu sozlerinde) sadlk
larm kendileridir.» Yoksa bunlar kendilerinde din namma izhar ettikleri 
kelimeden ba§ka bir §ey bulunmayan baz1 bedeviler gibi degillerdir. 
imam Ahmed'in Yahya ibn Gaylan kanahyla .. . Ebu Said'den rivayetine 
gore Hz. Peygamber (s.a .) §byle buyurmu§tur: Diinyada mii'minler fie; 
sm1f iizeredir : Allah'a ve Rasuliine iman etmi§, sonra §iipheye dii§memi§ 
ve mallanyla canlanyla Allah yolunda cihad etmi§ olanlar. insanlann 
mallan ve canlanm emniyyet ettigi kimseler. Bir tamahla kar§l kar§I
ya kald1g1 zaman onu Allah ic;in terkedenler. 

((De ki : Dininizi Allah'a m1 ogretiyorsunuz? (ic;lerinizde olanlan 
Allah'a m1 haber veriyorsunuz?) Halbuki Allah, goklerde olanlan da 
yerde olanlan da bilir. (Yeryiiziinde ve gokte zerre ag1rhg1, ondan daha 
kiic;iik ve ondan daha biiyiik hie; bir §ey Allah'a gizli kalmaz.) Allah, her 
§eyi bilendir.» 

((Miisliiman olduklan ic;in sana minnet ediyorlar.» ayetinde islam'a 
girdikleri, islam'a tabi olduklan ve RasUliine yard1mc1 olduklan ic;in 
minnette bulunan bedeviler kasdedilmektedir. Onlara reddiye olarak 
Allah Teala §Oyle buyuruyor: 11De ki : Miisliimanhgm1z ic;in bana minnet 
etmeyin.» Bunun faydas1 yine ancak size doner. Sizin iizerinize bu hu
susta minnet Allah'md1r. ((Bilakis sizi imana erdirdigi ic;in Allah, size 
minnet eder. ~ayet (bu husustaki iddiamzda) sad1klardan iseniz.» Nite
kim Hz. Peygamber (s.a.) Huneyn giinii ansar'a : Ey ansar toplulugu; sizi 
sap1klar olarak buldum da -Allah sizi benimle hidayete erdirmedi mi? 
Sizler darmadagm1k idiniz de Allah benimle sizi birle§tirmedi mi? Sizler 
fakirler idiniz de Allah benimle sizi zenginle§tirmedi mi? buyurmu§tur. 
Bunlardan hangisini soylemi§se ansar: Allah ve Rasulii en c;ok nimet 
verendir, demi§lerdi. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize ibrahim ibn Said el-Cevhe-

Tefslr , C : XIII ; F . 466 
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r i'nin ... ibn Abbas'tan rivayetine gore o, ~oyle anlatlyor: Esed ogul
lan Allah Rasulii (s.a.) ne geldiler ve : Ey Allah'm elc;isi, biz miisliiman 
olduk. Araplar seninle sava~Irken biz seninle sava~mad1k, dediler. Allah 
Rasulii (s.a.): Bunlann anlay1~lan ne kadar kit, ~iiphesiz ~eytan onlarm 
dilinden konu~uyor, dedi. ccMiisliiman olduklan ic;in sana minnet edi
yorlar. De ki : Miisliimanllgmizla bana minnet etmeyin. Bilakis sizi ima
na erdirdigi ic;in Allah, size minnet eder. l?ayet sad1klardan iseniz.>, aye
ti nazil oldu. Ebu Bekr el-Bezzar hadisi rivayetten sonra der ki: Hadi
sin sadece bu kanaldan rivayet olundugunu biliyoruz. Ebu Avn Muham
med ibn Ubeydullah'm Said ibn Ciibeyr'den bu hadisten ba~ka bir ha
dis rivayet ettigini de bilmiyoruz. 

Daha sonra Allah Teala, biitiin kainatl bildigini, mahlUkatm amel
lerini gordiigiinii tekrarlayarak ~oyle buyuruyor: ((Muhakkak ki Al
lah, goklerin ve yerin gaybm1 bilir. Ve Allah, yaptlklarmizi gorendir .. » 

-- i Z A H I - - -----

Gerc;ek iman, Allah'! ve Rasuliinii goniilden tasdik etmektir. Hie; 
- bir ~iiphenin s1zmayacagi bir tasdik. Karars1zllk ve endi~eye, duygu ve 

heveslere kalbleri ve ~uuru sarsan hie; bir sarsmtlya mahal vermeyen, 
kesin, degi§mez ve giiven verici bir tasdiktir. i§te Allah yolunda mal ve 

. nefisle cihad boyle bir imandan dogar. Bir goniil ne zaman ki boyle bir 
imamn zevkini tadarsa, ona baglamp giivenirse, elbette o imamn gere
gini kalbiniri di§mdaki giinliik hayatmda, insanlarm diinyasmda da 
yerine getirmeye c;all§acaktir. ic;inde hissettigi iman duygusuyla c;evre
sinde gordiigii hadiseler ve hayat vakmlan arasmda bir birlik kurmaya 
c;all§acaktlr. 0 zaman mii'min hissinde ya§attlgi imani gerc;eklerle ic;in-

. de ya§ad1g1 pratik gerc;ekler arasmda mevcud olacak bir aynllga kat'iy
yen dayanamaz. Qiinkii bu aynllk her zaman onu rahats1z eder ve ezer. 
i§te hunun ic;in bu noktadan hareket ederek mahyla ve camyla Allah yo
lunda cihada giri§ir. Cihad, mii'minin ruhundan f1~k1ran §ahsi bir ha
rekettir; Ve onu mii'min kalbinde parlak ve aydmhk §ekillerini gerc;ek 
olarak gordiigii hayatl giinliik ya§ayi§mda da gerc;ekle§tirmek ister. l?u 
halde mii'minle c;evresinde bulunan cahiliyet hayatl arasmdaki c;eki§
me ve dii§manllk bizzat mii'minin kendisiyle alakall olup, imani dii
§iincesiyle, pratik hayatl arasmdaki farkll ya§aJI§ tarzlanna tahammiil 
edememesinden dogar. Keza pratik. hayatmdaki eksiklikler sakathklar 
ve sap1kllklarm devam1 ic;in hissen inand1g1 dosdogru, giizel ve miikem
mel imani dii§iincesinden vazgec;memesinden dolay1 elbette mii'min ki
§i ile c;evresinde bulunan cahiliyet hayatl arasmda bir sava§ ve c;atl§ma 
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olacaktlr. Bu cahiliyet hayat1, imani dii§iinceye ve iman hayatma bo
yun egene· kadar siiriip gidecektir bu sava§. 

11i§te onlar sad1klarm ta kendileridir.)) Akidelerinde sad1k, inand1k 
dedikleri zaman sozlerinde sad1k · kimselerdir. Bu duygular goniillerde 
yer etmedikc;e bu duygulann izi ya§anan giinliik hayatta goriilmedikc;e 
imandan soz edilemez. Akidedeki samimiyetten bahsedilemez. Boyle bir 
iddia ileri siiriilemez. 

Bir nebze bu ayet-i kerime'de soz arasmda varid olan §U ifade iize
rinde durahm: ((Mii'minler ancak onlard1r ki; Allah'a ve Rasuliine iman 
edip sonra §iipheye dii§memi§ ve Allah yolunda mallanyla canlanyla ci: 
had etmi§lerdir.n Bu ifade geli§i giizel gelmi§ degildir. Pratik bir gerc;e
gi manevi bir tecriibeyi ele almakta ruhlarda yer eden bir durumu tecta
vi etmeye c;ah§maktadir. ((Sonra §iipheye dii§memi§.n Bu c;ekingenlik 
ifadesinin bir benzeri de Allah Teala'nm ((Onlar ki; Rabb1m1z Allah'tlr, 
derler sonra dosdogru yiiriirler.l) kavl-i §erif'inde gaze c;arpmaktadlr. · 
Rabb1m1z Allah'tlr, sozii dogrultusunda yiiriimek ve §iiphe etmemek 
ta'biri bize gosteriyor ki baz1 kere katl tecriibelerin te'siri altmda kala, 
rak §iddetli imtihfmlarm te'sirine kapllarak mii'min ruhlarda birtaklm 
§iipheler ve sarsmtllar beliriverir. Mii'min ruh, hayatta kald1g1 miid
detc;e kendisini sarsan §iddetlere, titreyen engellere c;arpar. i§te biitiin 
bu engeller kar§ISmda sars1lmayan, yikilmayan, giivenini yitirmeyen, 
§iipheye dii§meyen ki§i Allah katmda boyle bir dereceye hak kazanan 
samimi bir mii'min olarak kahr. Bu ifade mii'min ruhlara yoldaki teh
likeleri gostermekte, seyahat esnasmdaki zorluklara dikkat c;ekmekte 
ve her §eye ragmen yollarmda yiiriimelerini, olc;iilii ve diiriist olarak ha
reket etmelerini belirtmekte, yollanm yitirdikleri, karanhklara daldlk
lan zaman riizgarlarm ve kas1rgalarm kesintilerine tutulduklan vakit 
§iipheye dalmamalanm bildirmektedir. 

Sonra 8,yet-i kerime bedevilere donerek Allah'm kalblerinde olan- . 
Ian en iyi bildigini, kendilerinin bilgisine muhtac; olmadan kalblerin
den gec;eni haber verecegini bildiriyor: 

11De ki : Dininizi Allah'a m1 ogretiyorsunuz? Halbuki Allah, gokler
de olanlan da bilir, yerde olanlan da bilir. Ve Allah, her §eyi bileridir.)) 

Bilgic;lik taslayan insan b1rakm dl§ diinyay1, kendi nefsini bile bil
memektedir. Duygularmm as1l sebebini, neleri kavray1p neleri kavraya
mayacagmi anlayamaz. Aklmm nas1l c;ah§tlgmi bilemez, c;iinkii faaliyet 
halinde bulunurken onu kontrol edemez. Kendisini murakabe ettigi za
man normal faaliyetini durdurur ki o zar.1an da gozlenebilecek bir ha
reket kalmaz. Normal faaliyetine devam ettigi zaman. Binaenaleyh in
san, kendisini ve organizmasmm faaliyet tarzm1 bilmekten acizdir. in
samn en c;ok bildigini sand1g1 nokta da oras1d1r. 
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«Halbuki Allah, goklerde olanlan da bilir, yerde olanlan da bi
lir.)) 

Gerc;ekten bilir. Dl§ gori.inii§iini.i ve neticelerini degil, hakikatm1 ve 
mahiyetini bilir. Hudutlu ve s1mrh olmayan mutlak bir bilgi ile kavrar 
her §eyi. 

ccVe Allah, her §eyi bilendir.n Boylece, hem c;ok k1sa hem c;ok geni§ 
ve §i.imulHi olarak. 

Ayet-i Kerime bedevilerin kavrayamad1klan ve ula§amad1klan 
iman gerc;egini beyan ettikten sonra Hz. Peygambere yoneliyor ve onla
rm mi.isli.iman olduklarmdan dolay1 Peygamber (s.a .)e minnet edi§lerini 
anlatlyor. Ki bu minnet bile onlarm kalbinde heni.iz imfl.n gerc;eginin 
yer etmemi§ oldugunu ve o ruhlarm daha imamn zevkine eremediklerini 
ifade etmektedir: 

«Onlar isUtm'a girdikleri ic;in sana minnet ediyorlar. De ki: Mi.isli.i
manhgmlz ic;in bana minnet etmeyin. Bilakis sizi imana erdirdigi ic;in 
Allah size minnet eder. ~ayet sad1klardan iseniz.n 

Hem islam'a girdikleri ic;in minnet ediyor, hem de inand1klanm 
samyorlard1. Verilen cevabta islam'a girdikleri ic;in peygambere min
net etmemeleri, bilakis iman iddiasmda samimi iseler as1l Allah'm min
netinin kendilerinin i.izerinde bulundugunu belirtiyor. 

Biz bir nebze birc;ok ki§ilerin ve baz1 kere inananlarm dahi unutu
verdikleri bu cevaptaki bi.iyi.ik gerc;ek i.izerinde durmak istiyoruz. 

~i.iphesiz ki Allah'm yeryi.izi.inde kullarma verdigi nimetlerin ve lu
tuflarm en bi.iyi.igi.i, iman nimetidir. Daha ba§lang1c;ta kullara lutfedi
len varllk nimetinden ve varhkla alakadar olarak sunulan nz1k, Slh
hat, hayat ve gec;im nimetinden c;ok daha bi.iyi.ik nimettir, iman nime
ti. Bu nimettir ki insan denilen varhga apayn bir mahiyyet vermekte ve 
ona kainat nizammda onemli ve kokli.i mi.ikellefiyetler vermesini temin 
etmektedir. 

iman be§er bi.inyesine yerle§ir yerlt~§mez, insan kalbinde gerc;ek 
manasiyla yer eder etmez, yaptlgl ilk §ey insanm varhk konusundaki 
di.i§i.incesine bir enginlik getirmesidir. Mevcudatla mi.inasebetine bir ge
ni§lik vermesidir. Varhk alemindeki vazifesini ibraz ettirmesidir. <;ev
resinde bulunan e§ya., §ah1slar ve degerlerle ilgili saglam dii§i.inceler 
verip di.inya denilen bu ylld1z i.izerindeki seyahatl esnasmda Allah'a va
sil olana kadar emniyyet bah§etmesi, c;evresinde bulunan her §eyle 
i.insiyet saglamas1, kendisinin ve mevcudat.m yaratamyla dostluk kur
masmi te'min etmesi, bunun degerini ve §erefini kendisine hissettirme
sidir. insan olarak Allah'm ho§una gidecek i.isti.in vazifeler ifa edebilece
gini ve boylece mevcud:itta bulunanlarla birlikte bi.iti.in varhklara iyi
likler ya pacagm1 hissetirmesidir. 

Mi.i'minin sahib oldugu engin di.i§i.ince, onu gi.ic;si.iz ve basit bi.inye-
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sini zaman ve mekfm bak1rmndan mahdut sm1rlarmdan ~1kararak bii
tiin mevcudatm yer ald1g1, gizli a~1k, bilinen bilinmeyen kuvvetlerin 
topland1g1 muhite ula§tlrmasl, neticede hududsuz ve kaytds1z bir engin
lige kavu§turmas1d1r. 

Mii'minler kendi cinsine nisbetle bir ferd, bir insand1r. Aym kay: 
naktan gelmi§lerdir. Ortak olduklan kaynak; insanhk ozelligini Allah'
m ruhundan, bedeni ~amurdan yap1lm1§ olan bu varhga iiflenen solukla 
gelen ilahi m1rdan alml§tlr. Bu ~amur y1gmma s1zan ilahi m1r; goklere 
ve yere s1gmayan, ba§l sonu olmayan zaman ve mekan hududu tamma
yan u~suz bucaks1z nurdur. i§te insana bu hususiyetini ve enginligi o 
ilahi nur unsuru vermi§tir. Bir insanm kendi nazannda yiicelebilmesi, 
aydmhk ve enginlik hissedebilmesi i~in bu dii§iincenin kalbind~ yer et
mesi yeter. 0 zaman ayaklan toprakta gezinirken kalbi nurdan me§'a
leler i~erisinde kendisine bu hayat tarzml lutfeden ilk nur kaynagma 
dogru kanat gerer, u~ar. 

Mii'min, mensubu bulundugu topluluga nisbetle inanml§lar iimme
tinin bir ferdidir. Zamanm derinliginden Hz. Nuh'un, ibrahim'in, Mu
sa'nm, isa'mn ve son peygamber Muhammed Mustafa (s.a.) ile birlikte 
diger peygamber karde§lerinin rehberlik ettigi yiice bir kafilenin deva
ml olan biricik iimmetin bir ferdidir. Bu dii§iincenin insan kalbinde yer 
etmesi, o insamn kokii derinliklere inen, dah ~evreyi kaplayan, zirvesi 
semalara ula§an upuzun hayata sa.hip bulunan biiyiik ve dik bir aga
cm bir dah oldugunu hissetmesi i~in katidir. Evet insanm bamba§ka 
tad1 olan bir hayata ermesi, hayatl yeniden anlay1p ya§amas1, hayatlm 
§erefli ve yiice bir hayat haline getirmesi bu koklii dala .baghhktan do
gan yeni bir hayat tarzma girdigini hissetmesi i~in yeter de artar da .. . 

Sonra bu duygu geli§ir, biiyiir ve enginle§ir. Mii'minin kendi §ahsl
m ge~er, milletini a§ar, mensubu bulundugu insan cinsini ge~erek bii
tiin mevcudata yay1hr. Allah'tan sudur eden ve O'nun ruhundan iifle
nen bir solukla kendisini insan yapan varllga sirayet eder. Ve o zaman 
imamyla anlar ki bu varhklar alemi canh bir alemdir. Canh varhklar
dan meydana gelmi§tir. Her §eyde o ilahi n1htan bir eser vard1r. E§ya
nm ruhuyla bu koca diinyamn ruhu mii'minin ruhu gibi dua ve tesbih 
ile yiicelerin yiicesinde bulunan Allah Teala'ya yonelir. Hamd ve taat 
ile O'na ko§ar, iz'an ve teslimiyyetle O'na baglamr. Ve bir de bakar ki 
o zaman mii'min ki§i bu bitmez tiikenmez biitiiniin bir par~as1d1r. Kai
natm oziinde vard1r ve O'ndan aynlamaz. Kendisi Allah Teala'dan su
dur eden bu kainatm ·bir boliimiidiir. Ruhuyla <;:1ktlg1 ilk noktaya dogru 
yonelir. Ve en sonunda O'na ula§Ir .. . Ve i§te o zaman anlar kendisinin 
mahdud benliginden <;:ok daha biiyiik bir yap1ya sahib oldugunu, kor
kun<;: varhklarm biiyiikliigiinii, di.i§i.indiigiinden <;:ok daha biiyiik oldu
gunu anlar ve bir de ne gorsiin, <;:evresini saran ruhlarm §efkat kucagm-
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da iinsiyyet i~erisinde kendisini kollayan Allah'm ruhuriun dostlugu ya
m ba§mda ... Ve i§te o zaman anlar kendisinin biitiin bu varhklarla ilgi 
kurabilecegini, enginligine ve geni§ligine bu kainata ya}'llabilecegini, 
~ok biiyiik §eyler yapabilecegini, c;ok biiyiik vakialar ortaya C,(lkarabilece
gini ve birc;ok §eyin te'siri altmda kahp, birc;ok §eylere te'sir edecegini ve 
hepsinden sonra da biitiin mevcudattaki kuvvet ve giic;lerle birlikte ken
di giiciiniin c,;Iktlgi kaybolmaz, bitmez, tiikenmez ve zaYJ.flamaz biiyiik 
kuvvet kaynagma uzanabilecegini. .. · 

Bu geni§ ve engin tasavvur sayesinde mii'min; e§ya ve hadiselerle, 
§ah1slar ve deger t:ilc;iileriyle, hedefler ve ihtimamlarla alakah gerc;ekten 
son derece yeni t:ilc;iiler edinir. Kendisinin varhklar iUemindeki vazife
sini ve bu hayattaki gerc;ek vazifesini anlar. Allah'm kainattaki kudret 
numunelerinden bir kudret oldugunu ve Hak TeiUa'rnn kendisi vasi
tasiyla diledigi §eyleri gerc;ekle§tirdigini fark eder. Bu gezegen iize
rindeki seyahatlm sabit ad1miarla, t:inii ac;1k olarak, vicdan huzuru ve 
rahat! ic;inde deva~m ettirir. 

i§te mii'min; c;evresindeki varhklann mahiyetini, yapt1g1 vazifenin 
hakikatlm ve bu vazifeyi ifa ic;in sahibi bulundugu giiciin t:inemini bilip 
takdir ederek c;evresinde olan ve biten §eylerle miinasebetinde emniyyet 
kazamr, siikunet ve rahatllk elde eder. Qiinkii o c;evresinde olup biten
lerin nereden geldigini, nic;in geldigini, nereye gidecegini ve orada ne 
olacagm1 bilir. Bilir ki orada bir §eyler olacakt1r ve yeryiiziinde olup hi
ten her §ey orada gerc;ekle§ecek §eylerin haz1rhg1 mahiyetindedir. Ve 
i§te o zaman anlar nas1l olup da diinyamn, ahiretin tarlas1 oldugunu, 
biiyiik kiic;tjk her yaptlgmda orada nasll hesaba c;ekilecegini, hie; bir §e
yin ba§I bo§ yaratilmadigmi ba§I bo§ ortaya salmmad1gm1 ve tek ba§ma 
olmayacagm1.· .. 

Biitiin bu gerc;ekleri bilince insanm dogu§u ve gelecegi ile alakah 
hususlan bilmemekten, yolun gizli yt:inlerini gt:irmemekten, geli§ gidi§le
rin t:itesinde, bu yolda seyahatm gerisinde gizlenmi§ bulunan hikmete gii
venmemekten dogan §iipheler, endi§eler, karars1zhklar, krizler silinir 
gider. 

Taraf1m1zdan terciime edilen bu ru~aide Orner Hayyam'm sahib 
bulundugu duygulardan hie; birisine yer kalmaz. 

«Hayat elbisesini kimseye dam§madan giydim. 
Bir y1gm dii§iince arasmda §a§Irdim, kald1i:n. 
Giinii gelince atanm ben de iistiimdekini 
Bilmeden nereden geldigim, nereye gidecegim?» 
Mii'min emin olarak vicdan rahathg1 ve ruh huzuru ic;erisinde se

vinc;le bilir; t:imiir elbisesini, hayat kaftamm kainata ve kendisine hiik
rneden Hakim ve Habir olan Allah'm takdiri uyarmca giydigini. Kendi
sine bu elbiseyi giydirenin kendisinden ~ok daha iyi hiikiim verdigini, 
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aha c;ok §efkatli oldugunu. Ve bunun ic;in de ba§kasma dam§mak ih
tiyacmi duymaz. <;ilnku o, bu her §eyi bilen ve goren guc; sahibi kadar 
dam§acak kimse bulamaz. Ve bilir ki o kudret eli bu kainatta te'sir 
edecegi ve te'sir altmda kalabilecegi belirli bir vazife ic;in bu elbiseyi giy
dirmi§tir kendisine. Ve sahibi bulundugu vazife .kfdn?ltm ba§mdan so
nuna kadar biitiin canhlarm ve e§yamn ta§Imak zorunda oldugu mes'
uliyetin bir tamamlay1c1 unsurudur ve onlarla birlikte ahenk te'min et- . 
mektedir. 0 zaman nic;in geldigini bildigi gibi nereye gidecegini de bi
lir. Degi§ik dii§iinceler arasmda §a§mp kalii,laz. Seyahatlm bitirir. Va
zifesini rahat ve huzur ic;erisinde yerine getirir. Baz1 kere imani bilgi 
basamaklarmda zirveye kadar c;1karak seyahatm1 tam?l.mlar, vazifesini 
yapar, sevinc; ve huzur ic;erisinde miikellefiyetini tamamlar. Allah'm Iu
tuflarmdaki giizelligi, ihsanlarmdaki celali ve azameti sevinc;le hisse
der. Minnet ve Iutuf sahibi, giizel ve kerim zatm, §efkat ve merhamet 
dolu elin kendisine sundugu hayat nimetini veya elbisesini giyerek -ne 
kadar zoruklan a§arsa a§sm- Rabbma vastl. olmak ic;in sevinc;; ve i§ti
yak ic;erisinde hayat nimetini yerin~ getirir. 

Bu gerc;ekler bilinince, bir zamanlar benim de ic;;inde ya§ad1g1m 
s1kmt1, karars1zhk ve ba§IbO§ hayat.Imda hissettigim gibi duygular kal
maz artlk. Ben «Kur'an'm· Golgesinden _ya§amazdan evvel ve Allah Te
ala elimden tutup beni bu §erefli golgeye ula§tlrmazdan once o tur ba
yati ya§adim. Ve o zaman hissettigim duygulan, c;evremde bulunan bu
tiin varhklardan b1kkmhk ic;erisinde ruhumun bana ilhf.l.m ettigi §U 
m1sralarla dile getirmi§tim: 

«§a§ffil§ kalml§ dunya, bilmez nereye gidiyor? 
N eden?.. . N as1I?.. . Ve kim is terse gidiyor? 
Bo§ bir c;;aba, bitmez tiikenmez yorgunluk, 
Sevimsiz bir ak1bete dogru goz~i kapah gidiyor 
Durmu§ ka'inat §a§kmhk ic;;inde bilmez nereye gittigini? 
Neden nas1l ve kim isterse gittigini? 
Bo§ bir c;;aba ve bitmez tiikenmez bir yorgunluk 
En sonunda sevilmez bir ak1bet.n 

Ama bugiin ben -Allah'a sonsuz hamd ve minhet olsun- biliyo
rum ki ortada bo§a giden hie; bir c;;aba yoktur. Her c;;ah§manm kar§1hg1 
vard1r. Kaybolup giden hie; bir faaliyet mevcud degildir. Her yorgun
lugun bir mahsulii vard1r. Vanlan netice sevindiricidir ve o, adalet sa
hibi rahmet sahibi Huda'mn huzurunda elde edilecektir. Allah'a binler
ce hamd ii sena" olsun ki ben bugiin kainatm bo§u bo§una ve kotu bir 
kriz ic;;erisinde bunahp durdugunu kabul etmiyorum. Kainatm ruhunun 
Rabbma bagh oldugunu, O'na yoneldigini, hamd ile O'nu tesbih ettigini 
goriiyor, hissediyorum. Alemlerin Allah'm koydugu kanunlara · gore 
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yiiriidiigiinii, rahat ve teslimiyyet ic;erisinde seyrine devam ettigini go
riiyor ve anllyorum. 

Benim ic;in bu kazanc;, dii§iince ve duygu diinyamda biiyiik bir 
kazanc; oldugu gibi, viicut ve ruh diinyamda da biiyiik bir kazanc;t1r. 
Yap1lan i§in giizelligini, faaJiyetin iyiligini, te'sir ve teessiiriin azameti-
ni idrak ettiren son derece biiyiik bir kard1r. · 

Ote yandan iman, itici bir kU:vvet ve toplay1c1 bir enerjidir. imamn 
hakikatl kalblere yerle§ir yerle§mez ki§iyi hemen harekete gec;irir ve 
faaliyete sevkeder. Hemen bir §eyler yaptlrmak ic;in c;all§maya te§vik 
eder. ic; diinyas1yla dl§ diinyasm1 birbirine denkle§tirmesini te'min eder. 
Aynca insan biinyesindeki biitiin hareket mekanizmas1m hakimiyeti 
altma alarak onu hlzla yolunda yiiriitiir ... 

Ruhlarda yer eden akide giiciiniin s1rn budur. Budur inanan ruh
larm kuvvetindeki s1r. Akidenin yeryiiziinde meydana getirdigi ve her 
giin meydana getirmeye devam ettigi harikamn s1rr1 budur i§te. Bu 

. harikad1r ki giinbegiin hayatm c;ehresini degi§tirmi§, ferd olsun, cemi
yet olsun biitiin mensublanm sonsuz biiyiik bir hayat ugruna tani ve 
mahdut omrii veda etmeye sevketmi§, giic;siiz kuvvetsiz, az1c1k bir top
lulugtin giic; ve kuvvet sahibi ate§ ve barut giiciinii elinde bulunduran 
biiyiik kuvvetlere ba§ kaldirtmi§tlr. En sonunda bir de bak1lm1§ ki ina
nan bir ferdin ruhundaki itici akide giicii kaq1smda her §ey hezimete 
mahkum olmu§. Aslmda biitiin bu kuvvetleri yenen mahdud ve fani 
bir ferd degildir. Onun yerine o ferdin ruhunun kuvvet ald1g1 ak1l al
rnaz giic; kaynag1 (dinamo)dlr. Bu harikay1 te'min eden nokta bitmek 
~iikenmek nedir bilmeyen, eriyip azalmak nedir tammayan ve her an 
f1§k1ran o kaynakt1r bu giicii saglayan. 

Ferdlerin hayatmda cemiyetlerin hayatmda gizli kapall hurafelere 
dayanmayan, rii'ya ve hayaJlere istini'l,d . etmeyen dini akidedir ki, bu 
insanlara hayret veren harikalan meydana getirir. Bu harikalan te'
min eden inane;; kavramlan sebeplere ve sabit kaidelere d2.yamr. ~ura- · 
s1 muhakkak ki dini dii§tince ve akide, insam gizli-ac;1k kaimlt kuvvet
lerine baglayan, ruhuna giiven ve huzur veren ve ona gec;ici, sakat ve 
batll sistemler kar§lSllla zaferden emin olarak, hakka inanarak kar§l 
c;1kma gtictinti lutfeden ktilli bir dti§iince sistemidir. Bu sistem; ferdin 
c;evresindeki insanlar, hadiseler ve e§ya ile olan miinasebetlerini yorum
lamakta, ona gaye ve hedefini, ta'kib edecegi yolu gostermekte, biitiin 
kuvvet ve ta .. katlm birle§tirerek bir noktaya sevketmektedir. i§te ima
mn kuvveti buradan gelmektedir. Evet biitiin kuvvet ve ti'J.kat noktala
rlm bir noktaya y1g1p bir tek hedefe yoneltip sevketmesindendir. ina
nan ki§i o aydmhk hedefe dogru kuvvetle giivenerek emniyyet ic;erisin
de uygun ad1mlarla ytirtir gider. 

Mti'min, goriinen ve goriinmeyen biitiin varllklarm yiiriidiigii sa-
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bit hattl ta'kib ettiginden dolaYI kuvveti her an artar. Kainatta mev
cud olan ' biitiin gizli kuvvetlerin iman yoniine dogru hareket ettigini 
goriir ve hak yolunda yiiriiyen mii'mil;l kendi yolunda onlarla birle§ir, 
hakkm batlh altetmesi i<;in. o h1zh akmda birlikte hareket eder. Batll 
ne kadar di§ kuvvetlere sahib olursa olsuz:1 mii'minin goziinde o, s1f1r 
hiikmiindedir .. . 

Ne kadar dogru soyliiyor Ulu Allah'1m: «Onlar isla.m'a girdikleri 
i<;in sana minnet ediyorlar. De ki: Miisliimanhgmiz i<;in bana minnet 
etmeyin. Bilakis sizi imana erdirdigi i<;in Allah size minnet eder. ~ayet 
sad1klardan iseniz.» Bu biiyiik nimet ancak Allah'm katmdad1r ve Al
lah onu yalmz bu yiice lutfa hak kazananlara verir. 

Ne kadar dogru soyliiyor Ulu Allah'1m. Bu ger<;ekleri goriip o ma
na ve duygulan idr9 .. k edenler, o ger<;eklerin I§Igmda birlikte ya§ayanlar 
bu gezegen iizerindeki hayatlanm, onlarm aydmhg1 ve rehberligi altm
da ge<;irenler ne kaybederler ki? ... Ote yandan nimetlerin i<;erisinde de 
yiizseler, hayvanlar gibi yeyip, i<;ip eglenseler bu ger<;ekleri ve bu duy
gulan yitirenler neyi bulurlar ki? ... Hayvan onlardan daha dogru yol
dadir. <;iinkii o, f1tratmm geregini yapar ve o yolla Yiice Yaratu:!1smm 
buyrugunda hareket eder. 

«Muhakkak ki Allah, goklerin ve yerin gayb1m bilir. Ve Allah yap-
tlklanmzi gorendir. )) · 

Goklerin ye yerin gayb1m bilen; ruhlarm s1rnm, vicdanlarm derin-
1.igini, duygularm mahiyetini bilir. insanlarm yaptlgml goriir, soyledik
leri sozlere gore hareket etmez O'nun ilmi. Kalblerinden CO§UP gelen 
duygulara ve kalblerdeki bu duygulan dogrula:yan amellere gore hare~ 
ket eder .. . (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XIII, 510-518). 

HUCURAT SURESiNiN SONU 



KAF SURESt 



KAF SiJRESi 

(Mekke'de nazil olmu§tur.) 

Sahih alan gorii§e gore bu sure mufassal grubundan alan surelerin 
birincisidir. Bu grubun Hucurat suresinden itibaren ba§lad1g1 da soylen
mi§tir. Umumun soylemekte aldugu ((mufassal grubundan alan sureler 
Amme'den itib~ren ba§lar» soziiniin ise ash yaktur ve bildigirriize gore 
mu'teber alimlerden hie; kimse bunu soylememektedir. Bu surenin mu,. 
fassal gurubundan alan surelerin birincisi alduguna dair delilimiz, Ebu 
Davud'un Siinen'inde rivayet etmi§ aldugu §U hadistir: 

Ebu Davud der ki: Bize Miisedded'in ... Evs ibn Huzeyfe'den riva
yetine gore a, §oyle demi§tir: Sakif hey'eti arasmda Allah Rasulii (s.a.) 
ne gelmi§tik. Cahiliye doneminde hay1rda birbirleri ile yardimla§acak
lan ve birbirlerinden aynlmayacaklan hususunda yeminle§en kabile
lerden gelenler Mugire ibn ~u'be'ye miisafir aldular. Allah Rasulii (s.a.)_ 
Malik agullanm kendine ait bir c;ad1rda miisafir etti. Miisedded der ki: 
Allah Rasulii (s.a.)ne gelen hey'et ic;inde Sakif kabilesinden alanlar da 
vard1. Ravi anlatmaya §oyle devarri eder: Allah Rasul-ii (s.a.) her gece 
yats1 namazmdan sanra bize gelir ve bizimle kanu§urdu. Ebu Said der 
ki : Allah Rasulii (s.a.) kanu§urken ayakta dururdu. 0 kadar c;ak ayak
ta dururdu ki iki ayagmdan her birine s1ra ile basardl. <;agu kere bize 
kavmi Kurey§'den gormii§ aldugu zarlukhm anlatlr sanra da; ba§kala
n degil, derdi (?) Biz Mekke'de zay1f goriilenler, har goriilenler idik. Me
dine'ye <;1k1p geldigimiz zaman harp bazan bizim lehimize, bazan da an
larm lehine sanuc;lamr; bazan biz anlara galib geliriz, bazan da anlar bi
ze galib gelirlerdi. Hz. Peygamber bir gece her zaman ·bize gelmekte 
aldugu vakitten gecikti. Biz: Bu gece bize gelmekte gecikti, dedik. Allah 
Rasulii (s.a.) bize geldiginde §oyle buyurdu: Kur'an'dan Hizb'imi aku
yardum. Onu tamamlamadan gelmek istemedim. Ra.vi Evs der ki: Al
lar Rasulii (s.a.)niin ashabma ~ardum: Kur'an'1 nas1l k1s1mlara aYinr-
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SllllZ? f}oyle dediler: U~, be§, yedi, ddkUZ, on bir, on ti~ ve yalmz ba§ma 
mufassal sureler grubu olarak aymnz. Hadisi ibn Mace de Ebu Bekr ibn . 
Ebu f}eybe'den, o ise Ebu Halid el-Ahmer'den, rivayet etmi§tir. imam 
Ahmed ise hadisi Abdurrahman ibn Mehdi'den, o da Abdullah ibn Ab
durrahman'dan rivayet eder. Abdullah ibn Abdurrahman, ibn Ya'la 
et-Taifi'dir. 

Mufassal surelerden once kirk sekiz sure sayd1g1n zaman bunlarm 
pe§inden Kaf suresinin geldigini gortirstin. A~1klamas1 §6yle yapilabi
lir: U~ sure: Bakara, Al-i imran ve Nisa sureleridir. Be§ sure: Maide, En'
am, A'rat, Enfal ve Berae sureleridir. Yedi Sure : Yunus, Hud, Yusuf, 
Ra'd, ibrahim, Hicr, Na~l sureleridir. Dokuz sure : isra, Kehf, Meryem, 
Ta-Ha, Enbiya, Haec, Mti'minun, Nur ve Furkan sureleridir. On bir su
re: f}uara, Neml, Kasas, Ankebut, Rum, Lokman, Elif Lam Mim Secde, 
Ahzab, Sebe', Fat1r ve Yasin sureleridir. On ti~ sure : Saffat, Sad, Ztimer, 
Gafir, Ha-Mim Secde (Fussilet), Ha-Mim Ayn, Sin, Kat (f}ura), Zuhruf, 
Duhan, Casiye, Ahkaf, Kltal (Muhammed), Fetih ve Hucurat sftreleri
dir Bunlardan sonra Sahabe -Allah onlardan ho§nud olsun- nin de 
soyledigi gibi mufassal sureler gelir. aoylece bu grup surelerin ilkinin 
Kaf suresi oldugu tebeyytin etmi§ olur. Zaten biz de boyle soylemi§tik. 
Hamd ve rninnet Allah'ad1r .. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdurrahman ibn Mehdi'nin ... Ubeydul
lah ibn Abdullah'dan rivayetine gore; Hz. Orner ibn Hattab, Ebu Va
kld el-Leysi'ye: Allah Rasulti (s.a.) bayramda ne okurdu? diye sormu§
tu. Ebu Vak1ct: Kaf ve iktarebet surelerini okurdu, dedi. Hadisi Miislim 
ve dart stinen sahibi Malik kanahyla rivayet etmi§lerdir. Miislim'in Fti-
leyh kanahyla ... Ebu Vak1d'dan rivayetine gore o: Orner bana sordu .. . 
demi§ ve hadisi nakletmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Ya'kub'un .. . 
Ummti Hi§am Bint Harise'den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: iki se
ne veya bir seneden daha fazla stirecie bizim tandmm1zla I:;:.t. r ... jgamber 
(s.a .)in tandln bir idi. Kat suresini Allah Rasulti (s.a.)ntin lisam tize
re almi§Imdir. 0 bu sureyi her Cum'a gtinti minberde insanlara hitab 
ederken okurdu. Hadisi Muslim de ibn ishak kanahyla rivayet etmi§tir. 
Ebu Davud'un Muhammed ibn Be§§ar kanahyla ... Haris ibn Nu'man'm 
k1zmdan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Allah Rasulti (s.a.) her Cum'a 
hutbede okurken onun agzmdan Kaf suresini ezberledim. Haris ibn Nu'
man'm k1z1 §6yle diyor: Bizim tandmm1zla Allah Rasulti (s.a.)ntin tan
dm bir idi. Muslim, Nesei ve ibn Mace de hadisi f}u'be kanahyla rivayet 
etmi§lerdir. Bu hadislerde anlatllmak istenen §Udur: Allah Rasulti (s.a.) 
bu sureyi bayram ve Cum'a gibi btiytik topluluklarda okurdu. <;unkti 

,bu sure yaradlh§m ba§langiCl, yeniden diriltme ve ha§ir. Allah'a donti§ 
ve kabirlerden kalkl§, hesab, cennet ve cehennem, sevab ve ceza, te§
vik ve korkutma gibi hususlan i~ine almaktad1r. 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Kaf. 0 ~erefli Kur'an'a andolsun ki; 
2 - Aralanndan bir uyanc1n1n gelmesine ~a~tllar da 

o kafirler: Bu. ~a~1lacak bir ~ey, dediler. 
3 - Oldugumuz ve toprak oldugumuz zaman m1? Bu, 

uzak bir donu~tiir. 
4 - Dogrusu Biz, toprag1n onlardan neleri eksilttigini 

biliyoruz. Katlm1Zda da her ~eyi saklayan bir kitab vard1r. 
5- Hay1r, onlar hak kendilerine gelince onu yalanla

·rular. ;;imdi de ~~1rm1~ bir haldedirler. 

Kur'an-1 Mecid 

Kat; surelerin ba§langu;larmda zikredilen Sad, Nun, Elif, Lam, 
Mim, Ha, Mim ve Ta, Sin gibi h~ce harflerinden birisidir. Miicahid ve 
ba§kalan boyle soyliiyor. Biz bu .konuda burada tekraxma gerek blrak
mayacak §ekilde Bakara suresinin ba§mda bilgi vermi§tik. Selef'ten bazl
smdan rivayete gore onlar §oyle demi§lerdir: Kaf; biitiin yeryiiziinii ku
§atan bit dagd1r. Ona <<Kaf -Dagv> denilir. Ancak bu, en dogrusunu Al
lah bilir ama, baz1 kimselerin isnl.ilogullarmdan alml§ oldugu hurafe
lerdendir. Boyle kimseler dogrulanmayan ve yalanlanmayan tiirden 
alan israilogullan haberlerinin rivayetinin caiz oldugu gorii§iindedir
ler. Bana gore ise bu ve benzeri haberler onlarm baz1 zmd1klarmm uy
durmalarmdandlr. Onlar bu haberlerle insanlara dinlerini kan§tlr
maktadlrlar. Onlann, zaman itibanyla uzak olmamasma ragmen bu 
iimmetin alimleri, haflzlan ve imamlarmm kadrinin yuceligine ragmen 
bu iimmet iginde Hz. Peygamber (s.a.)e nisbet ederek haberler uydur
duklan goz oniine ahmrsa gok uzun zaman gegtigi nazar-1 itibara all-
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narak ts:~::ailcigullan iimmeti hakkmda nas1l da vranacaklanm umar
sm1z? ~ald1 ki i~lerinde tenkid~i hat1zlar azd1. i~ki i~erlerdi. Alimleri, 
kelimelerin yerlerini degi§tirip Allah'm kitablanm ve ayetlerini tah
rif ederlerdi, ~ari' (Hz. Peygamber) «israilogullarmdan rivayet ediniz, 
bunda bir beis yok.); sozii ile onlardan rivayeti sadece aklm caiz gordii
gii hususlarda miibah k1lm1§tlr. Ak1llarm reddedip batll olduguna hiik
mettigi ve zann-1 galib ile yalan oldugu bilinen hususlara gelince, el-

. bette bunlar o kabilden yani rivayetinde beis olmayan cinsten degildir
ler. En dogrusunu Allah bilir. 

Selef miifessirlerinden bir~ogu ve hatta haleften bir~oklan Kur'
an-1 Mecid'in tefsirinde ehl-i kitabm kitablarmdan bin;ok hikayeler 
nakletmektedirler. Halbuki Kur'an-1 Kerim'in tefsirinde onlarm haber
lerine hi~ de ihtiya~lan yoktur. Hamd ve minnet Allaha'd1r. imam Ebu 
Muhammed Abdurrahman ibn Ebu Hatim er-R9,zi -Allah orta rahmet 
eylesin- burada isnad1 ibn Abbas'a kadar s1hhath olmayan garib bir 
haber nakleder ve der ki: Bize babamm ... ibn Abbas'tan rivayetine go
re; o, §oyle demi§tir: Allah Teala bu yeryiiziiniin otesinde biiyiik bir 
deniz yarattl. Bu okyanusun arkasmda Kaf denilen bir dag halketti. 
Diinya semas1 onun iizerindeki tavand1r. Allah TeaHt sonra bu dagm 
arkasmda bu yeryiizii misali yedi kat yeryiizii var etti. Sonra bunun da 
arkasma onu ku§atan bir deniz yarattl. Bunun da arkasmda Kaf de
nilen bir dag yaratt1. ikinCi sema onun iizerindeki tavand1r. ibn Ab
bas yedi yeryiizii, yedi deniz, yedi dag ve yedi gokyiizii sayd1 ve : i§te 
Allah Teala'mn: «Deniz de, arkasmdan yedi deniz daha kendisine yar
d1m ederek miirekkep olsa .. . n (Lokman, 27) kavli budur, dedi. Bu ha-. 
berin isnadmda kopukluk vard1r. ibn Ebu Talha'nm ibn Abbas'tan Kaf'
m, Allah'm isimlerinden bifi oldugu rivayeti; Miicahid'den rivayetle sa
bit olduguna gore Kat'm Sad, Nun, Hamim, Ta-Sin, Elif, Lam, Mim ve 
benzerleri gibi hece harflerinden biri oldugu §eklindeki gorii§ler ibn 
Abbas'tan yukanda rtakledilen haberin dogru olmad1gm1 gosterir. Bu
rada Kat ile: Allah'a yemin olsun ki i§ bitirilmi§tir, §eklinde bir mana
mn kasdedildigi ve Kaf'm, ciimlenin kalanmdan hazfedilmi§ bir k1sma 
delalet ettigi de soylenmi§tir. ( ... ) Ancak bu a~1klama §iiphelidir. Zira 
kelamda hazf, ancak ona delalet eden bir delil oldugu zaman olabilir. 
Bu harfin zikredilmesinden ifade nereden anla§1lmaktad1r? 

«0 §erefli (yiice, ne oniinden, ne ardmdan batll sokulamayan, Ha
kim ve Hamid olan Allah katmdan indirilmi§ olan) Kur'an'a andolsun 
ki.n ayet-i kerime'deki bU yeminin cevabmm ciimledeki hangi k1s1m 
oldugunda ihtilat edilmi§tir. ibn Cerir'in baz1 dil bilginlerinden naklet~ 
tigine gore, bu yeminin cevab1 olan k1s1m «Dogrusu Biz, topragm on
lardan neleri eksilttigini biliyoruz. Katlm1zda da her §eyi koruyan bir 
kitab vard1r.n k1sm1d1r. Ancak bu da §tiphelidir. Aksine bu yeminin ce-
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vab1, yemini ta'kib eden k1s1mdaki kelamm ihtiva ettigi anlamd1r. 0 
da peygamberligi, Allah'a donii~}ii isbat ve bunun takriri, anlat1lmas1 ve 
kesinle§tirilmesidir. Her ne kadar ayet-i kerime'deki yemin lafzi bir 
cevab almami§Sa da bu, Kur'andaki yeminlerde c;:okc;:a vard1r. Nitekim 
daha once gec;:em ccSad, zikir dolu Kur'an'a yemin olsun. Hay1r, o kiifre
denler bo§ bir gurur ve derin bir parc;:alanma ic;:indedirler.» (Sad, 1, 2,) 
ayet-i kerime'sinde de durum boyledir. Aym §ekilde burada da §Oyle 
buyrulur: ccKaf. 0 §erefli Kur'an'a andolsun ki, aralarmdan bir uyanci
mn gelmesine §a§tllar da o katirler: Bu, §a§Ilacak bir §ey, dediler.» Ken
dilerine be§erden bir elc;:i gonderilmesine §a§tllar. Allah Teala ba§ka bir 
ayet-i kerime'de de: ccic;:lerinden bir adama: insanlan uyar ... diye vahy
etmemiz insanlarm tuhafma m1 gitti? .. n (Yunus, 2) buyurur ki bu, §·a~ 
§Ilacak bir §ey degildir. Zira Allah Teala hem meleklerden ve hem de 
insanlardan elc;:iler sec;:mektedir. 

Bunlardan sonra Allah Teala, onlarm Allah'a donii§ giiniinii §a§
kmllkla kar§Ilamalanm ve bunun vuku' bulmasm1 uzak gormelerini ha
ber vererek §Oyle buyurur: ccOldiigiimiiz ve toprak oldugumuz zaman 
m1? Bu, uzak bir donii~tiir.» Yani onlar §Oyle diyorlard1: Biz oldiigii
miiz, c;:iiriidiigiimiiz, mafsallanm1z birbirinden aynllp toprak oldugumuz 
zaman biitiin bunlardan sonra bu diinya ve bu yap1ya donii§ nas1l miim
kiin olacak? Bu, uzak bir donii§tiir. Vuku'bulmas1 son derece uzakt1r. 
Onlar bunun muhal olduguna, imkans1z olduguna inanmaktayd1lar. 
Allah TeaH),, onlarm bu inanc;:larm1 reddederek §Oyle buyurur: ccDogrusu 
Biz, topragm onlardan neleri eksilttigini biliyoruz.>> Ciiriimekte iken 
topragm onlarm cesedlerinden neleri yedigini Biz bilmekteyiz. Onlann 
bedenlerinin nerelere dagild1g1, nereye gittigi ve ne hale geldigi Bize 
gizli degildir. ccKat1m1zda da her §eyi saklayan (muhafaza eden) bir ki
tab vard1r.>> ilmimiz hepsine §amildir. Kitab'da her §ey kaydedilrrii§-
tir. 

ibn Abbas'tan rivayetle ((Dogrusu Biz, topragm onlardan neleri 
eksilttigini biliyoruz.>> ayeti hakkmda Avfi der ki: Yani biz topragm 
onlarm etlerinden, derilerinden, kemiklerinden ve k1llarmdan neleri ye
digini biliyoruz. Miicahid, Katade, Dahhak ve ba§kalan da boyle soyle
mi§tir. 

Daha sonra Allah Teala onlarm kiifiir, inad ve aslmda uzak alma
yam uzak gormelerinin sebebini beyanla §Oyle . buyurur: ccHay1r, onlar 
hak kendilerine gelince onu yalanlad1lar. ~imdi de §a§Irmi§ bir halde
dirler.n Haktan c;:1km1§ olan herkesin durumu boyledir. Bundan sonra 
her ne soylemi§ ise batlld1r. Ayet-i kerime'de gec;:en ( ~/ ) kelimesi; 
dagm1k, karars1z, akll karmakan§Ik ve kendi huylaniu inkar eden anla
mmadlr. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §oyle buyurur: cc~iip-

Tefsir, C: XIII ; F. 467 
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hesiz siz, cihtilafh bir sozdesiniz. Ondan dondiiriilen kimseler dondiirii
liir.» (Zariyat, 8-9) . 
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6- Dstlerindeki goge hi<; bakmazlar m1? Onu nas1l 
bina etmi!? ve nas1l donatmi!?IZ? Onda hi<; bir <;atlak da 
yoktur. 

7- Yeryuzunu de d6!?edik ve ona sa bit daglar koyduk. 
Orada her turden guzel <;iftler yeti!?tirdik. 

8 - Allah' a yonelen her kula ogut ve ibret olsun diye. 
9- Gokten bereketli bir su indirdik de onunla bah<;e

ler ve bi<;ilecek taneler bitirdik. 
10 - Ve birbiri ustune dizilmi!? tomurcuk yuklu yUk

sek hurma aga<;lan. 
11 - Kullara nztk olmas1 i<;in. Ve onunla 6111 bir bel-

deye can verdik. i!?te 91k1!? da boyledir. 

Goge Bakmazlar m1 Hi~? 

Allah Teala; kullarm vuku'bulmasm1 uzak gorerek §a§tlklan §ey
lerden ~ok daha biiyiiklerini ortaya ~1karm1§ oldugu yiice kudretine i§a
retle §6yle buyurur: c<l.Jstlerindeki gage hie;: bakmazlar rn1? O'nu n.as1l 
bina etmi§ ve (onu I§Iklarla) nas1l donatmi§Iz? Onda hi~ bir ~atlak da 
yoktur.» Miicahid ayet-i kerime'deki ( c_ J ~ ) kelimesinin yank, ~at~ 
lak anlamma; bir ba§kas1 a~1khk ve yanklar anlamma; bir ba§kasi da 

c ~atlaklar anlamma geldigini soylemektedir. Biitiin bunlar anlam baki
mmdan birbirine yakihd1r. Allah Teala, ba§ka bir ayet-i kerime'de de 
§6yle buyurur: «Gokleri yedi kat tizerine yaratan O'dur. Sen, Rahman'
m yaratmasmda bir diizensizlik bulamazsm. Goziinii c;:evir de bak; bir 
~atlak gorebilir misin? Bir aksakhk bulmak i~in goziinii tekrar tekrar 
~evir bak; ama goz umdugunu bulamaYIP bitkin ve yorgun dii§er.» 

(N 
dti 

§e< 
he: 
«0 
gii 
Sll1 
ye 
(~ 

~0) 

bi~ 
Ve 
Mi 
rill 
du 
caJ 
tit 
ni1 
sal 
mi 
deJ 
rill 
mE 

saJ 
ki; 
ol~ 

(A! 
nti 
cal 
diJJ 

• 

da 



KAf, 6-11) HADlSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSIRt 7443 

(Mtilk, 3, 4) Yani orada bir ay1p bir noksan .gormeye ~ah§maktan bitkin 
dii§mii§ olarak goziin sana geri doner. 

Allah Teala buyurur ki: «Yeryiiziinii de (geni§letip yayd1k ve) do
~edik. (Ahalisini sarsmasm diye) ona · sabit daglar koyduk.» Yeryiizii 
her tarafmdan kendisini ku§atan su dalgalan iizerine yerle§tirilmi§tir. 
·Orada (her ~e§it ekin, meyve ve bitkilerden olmak iizere) her tiirden 

giizel ~iftler yeti§tirdik.», «Ve her §eyden ~ift ~ift yarattlk ki ibret ala
siruz.» (Zariyat, 49). ((Allah' a yonelen her kula ogiit ve ibret olsun di
ye.» Goklerin yaratlh§Im, goklerde ve yerde yarat1lan biiyiik ayetleri 
(mucizeleri) mii§~,hede etmekte olan, Allah'a yonelen, korkan, Allah'a 
~ok~a donen her kul i~in ogiit, delalet ve hat1rlatma vard1r. 

<CGokten bereketli (faydah) bir su indirdik de onunla bah~eler ve 
bi~ilecek taneler (biriktirilmesi ve tanesi i~in ekilen ekinler) bitirdik. 
Ve birbiri iistiine dizilmi§ yiiklii yiiksek hurma aga~lan.» ibn Abbas, 
Miicahid, ikrime, Hasan el-Basri, Katade; Siiddi ve ba§kalan ayet-i ke
rime'deki ( utA ..... ~ · ) kelimesini ; uzun boylu, §eklinde a~lklami§lar
d!r . <CKullara (yaratlklara) nz1k olmas1 i~in. Ve onunla olii bir beldeye 
can verdik.11 Oras1 kuru ve bitkisiz olan bir yerdir. Uzerine su inince 
titrer, kabanr, ~i~ekler ve her tiirden c;ift c;ift bitkiler bitirir. Goz onla
nn giizelligine hayran kahr. Uzerinde bitki yok iken sonra yemye§il 
sahmr hale gelir. i§te bu, oliimden ve helak olmadan sonra diriltilmenin 
misalidir. Allah oltileri de bOylece diriltecektir. Allah'm yiice kudretin
den duyularla mii§ahade edilebilenler, yeniden diriltilmeyi inkar edenle
rin inkar ettiklerinden daha biiyiiktiir. Allah Teala ba§ka ayet-i keri
me'lerde de §oyle buyurur: <CElbetteki goklerin ve yerin yarablmas1, in- · 
sanlarm yaratllmasmdan daha biiyiiktiir. 1l (Gafir, 57), <CG0rmezler mi 
ki; gokleri ve yeri yaratan ve onlan yaratmaktan yorulmayan Allah, 
oltileri de diriltmeye kadirdir. Evet 0, muhakkak her §eye kadirdir.11 
(Ahkaf, 33), «O'nun ayetlerinden biri de, kupkuru gordiigun yeryiizii
niin Biz ona su indirdigimiz zaman harekete ge~ip kabarmas1d1r. Ona 
can veren Allah elbette oltileri de diriltir. Muhakkak ki 0 her §eye ka
dirdir. ll (Fussilet, 39) . 

12 - Onlardan once Nuh kavmi, Ress halk1 ve Semud 
da tekzib etmi~ti. 
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13- Ad, Firavun kavmi ve Lut'un karde~leri d~. 
14- Eyke'liler ve Tiibba' kavmi de. Bunlann her biri 

peygamberleri yalanlam1~lardi da tehdidim iizerlerine hak 
olmu~tu. 

15 - Ya Biz ilk yaratl~ta giic;siiz mii dii~tiik? Hay1r, 
onlar yeni bir yaratlh~tan ~iiphe ic;indedirler. 

Yeni Bir Yaratiii~ 

Allah Teala Kurey§ kafirlerini, kendilerinden once yalanlayanlar
dan onlarm emsali ve benzerleri olanlarm ba§larma gelen diinyadaki 
elim azab ve cezalarla tehdid ediyor. Nitekim Allah Teala Nuh kavmini 
biitiin yeryiizii halkm1 suda bogan bir azab ile azabland1rm1§tl. Ress as
habl da oyle. Onlarm k1ssalan daha once Furkan suresinde gec;mi~ti. Se
mud, Ad; Firavun ve Lut'un karde§leri de oyle. Lut'un karde§lerinden 
maksad, Hz. Lut'un kendilerine gonderilmi§ oldugu Sedam ahalisinden 
olan iimmetidir. Onlara tabi olan Gor havzas1 ahalisi de onlara dahil
di. Allah Teala onlan yerin dibinegec;irmi§, arazilerini kiifiirleri, azgm
hklan ve hakka z1d gitmeleri sebebiyle pis, koku§mU§ bir denize c;e
virmi§ti. Eyke ashab1, Hz. ~uayb (a.s.)m kavmidir. Tiibba' kavmi ise 
Yemen'lidir. Biz Tiibba' kavminin durumunu burada tekrarma gerek 
b1rakmayacak §ekilde Duh~m suresinde anlatml§tlk. Hamd Allah'ad1r. 

«Bunlarm her biri peygamberleri yalanlaml§lardu Biitiin bu tim
metier ve nesiller Allah'm kendilerine gondermi§ oldugu elc;iyi yalanla
ml§lardl. Her kim Allah'm bir elc;isini yalanlaml§Sa sanki biitiin elc;ileri 
yalanlaml§ ·gibidir. Nitekim kendilerine bir tek peygamber geldigi hal-

. de Allah Teala, Nuh kavmi hakkmda: «Nuh'u!l kavmi de peygamberleri 
yalanladl.ll (~uara, 105) buyurmu§tur. ~ayet onlara biitiin rasuller gel
mi§ olsayd1 hepsini de yalanlarlardl. Bu bir gerc;ektir. «Boylece tehdidim 
iizerlerine hak olmu§tU.>> Yalanlamalarma kar§lhk Allah'm kendilerini 
tehdid buyurmu§ oldugu azab onlar hakkmda gerc;ekle§mi§ti. Ey Rasu
liim, onla:nn yalanlad1g1 gibi rasullerini yalanlaml§ olan muhatablann, 
onlarm ba§ma gelenlerin kendilerinin de ba§lna gelmesinden sakmsm
lar. 

Allah Tealf.t buyurur ki: «Ya Biz, ilk yaratl§ta giic;siiz mii dii§tiik?ll 
ilkin yaratma Bizi aciz mi dii§iirdii ki onlar yeniden yaratmadan §iiphe 

· ic;indedirler. «Hayu, onlar yeni bir yaratlh§tan §Uphe ic;indedirler.ll ilk 
yaradlh§ Bizi aciz dii§iirmemi§tir. Yeniden yaratmak ise ondan daha ko
laydlr. Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde de §Oyle buyurur: <<ilkin 
yarat1p, sonra onu iade eden O'dur. Bu, O'nun ic;in pek kolayd1r.ll (Rum, 
27), «Kendi yaratlll§ml unutarak Bize bir misal getirdi de. <;urumii§ken 
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Kemikleri diriltecek kimdir? dedi. De ki: Onlan, ilk defa yaratan diril
ecektir. 0, her yaratmay1 bilendir.» (Yasin, 78-7~). Daha once ge<;en sa

hih bir hadiste Allah Teala §6yle buyurur: Ademoglu bana eziyet veri
;or. 0: Beni ilk yaratt1g1 gibi asla tekrar yaratmayacaktlr, der. Halbuki 
ilk yaratlh§ Bana onu tekrar etmekten daha kolay degildir. 

16 - Andolsun ki insan1 Biz yarattlk ve nefsinin ken
disine ne fisildadigini da biliriz. Biz, ana ~ah damanndan 
daha yak1n1z. 

17- Sag1nda ve solunda onunla beraber oturup amel
lerini tebit eden iki de tesbit edici vard1r. 

18 - 0 bir soz atmaya dursun, mutlaka yan1nda haz1r 
bir gozcii vard1r. 

19- Oliim sarho~lugu ger<;ektA~ geldi. i~te bu; senin 
oteden beri ka<;lp durdugun ~eydir. 

20 - Sur'a iifiiriilmu~tur. i~te bu; gelecegi va'dedilen 
gundur. 

21 ----:Her nefis yan1nda bir siiriicu ve ~ahidle gelir. 
22 - Andolsun ki sen, bundan gaflette idin. i~te senin 

perdeni kald1rd1k. Bugun artlk goru~un keskindir. 

!}ah Damarmdan Daha Yakm 

Allah Tealft, yaratlcisl olmas1 hasebiyle insana gii<; getirecegini ha
ber veriyor. O'nun ilmi insanm biitiin yaptlklanm ku§atmi§tlr. 0 kadar 
ki Allah Teal§. Ademogullannm nefislerinin kendilerine fisildami§ ol
dugu hayn ve §erri dahi bilir. Sahih bir hadiste Allah Rasulii (s.a.)nden 
rivayete gore o §6yle buyurmu§tur. 
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~tiphesiz ki Allah Tealli timmetimden konu§madikla'n ~eya yapma
diklan sO.rece nefisl~rinin kendilerine fisildadiklanndan vazge<;mi&tir. 

<<Biz, ona §ah damanndan daha yakmlZ.» ayet-i kerime'sinde, Al
lah'm melekleri kasdedilmektedir. Allah'm inelekleri insana onun §ah 
damarmdan daha yakmd1rlar. BuraYI Allah'm ilmi ile te'vil edenler hu
lUl veya ittihad nazariyesinden ka9mak i9in bu te'vile sapmi§lardu. Zi
ra icma' ile Allah hakkmda gerek hulUl ve gerekse ittihad nefyedilmi§
tir. Allah Teala bunlardan miinezzeh ve mukaddestir. Ancak ayet-i ke
rime'nin lafz1 hulul veya ittihadl gerektirmemektedir. Zira Allah Teala: 
«Ben ona §ah damarmdan daha yak1mm.» buyurmami§, «Biz ona §ah 
damanndan daha yak1mz.» buyurmu§tur. Oltim halinde olan kimse 
hakkmda: «Biz o ki§iye daha yak1mzd1r, ama goremeyiz.» (Vakla, 85) 
ouyurmaktad1r ki, burada da melekleri kasdediliyor. Yine bu kabilden 
olmak iizere Allah Teala: «Muhakkak ki Kur'an'1 Biz indirdik Biz. 
Onun koruyucusu da elbette Biziz.» (Hicr, 9) buyurmaktad1r. Melekler 
Allah'm izni ile zikri yani Kur'am indirmi§lerdir. Aym §ekilde melekler 
Allah'm kendilerine vermi§ oldugu kudret ile insana, onun §ah dama
rmdan daha yakmd1rlar. Nasll ki §eytamn insana dokunmas1 varsa me
legin de insana dokunmas1 vard1r. Aym §ekilde dogru ve dogrulanmi§ 
olan Allah Rasuliiniin haber verdigi iizere: §eytan, Ademoglunun da
marlarmda onun kammn akl§l gibi akar. Bu sebepledir ki burada da 
§oyle buyurur: «Sagmda ve solunda onunla beraber oturup amellerini 
(gozetleyip) tesbit eden iki de (rnelek) vard1r.» Bu iki melek insamn 
amellerini yazan meleklerdir. «0, (Ademoglu) bir soz atmaya dursun 
(bir kelam konu§mayadursun), mutlaka yamncj.a (bir kelimeyi, bir ha-
reketi biie ka9irmaks1zm yazmak tizere) haztr (bekleyen) bir gozcti var
dlr.» Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §oyle buyurur: «Oysa 
yaptlklarmtzt bilen degerli yaz1C1lar sizi gozetlemektedirler.» (infitar, 
10-12). 

Melegin her sozti yaz1p yazmad1g1 konusunda alimler ihtilat etmi§
lerdir. Hasan el-Basri ve . Katade, melegin ner sozti yazd1g1 gorii§iinde
dirler. ibn Abbas'm iki kavlinden birine gore ise melek sadece sevab ve
ya azab1 gerektiren sozleri yazar. Ayetin zahiri bunlardan birinci go
rti§ti destekler. mahiyettedir. Zira «0 bir ·soz atmayadursun, mutlaka 
yanmda haZir bir gozcti vardlr.» ayet-i kerime'si umumidir. imam Ah-:· 
med der ki: Bize Ebu Muaviye'nin ... Bilal ibn Haris el-Mtizeni'den riva-

' . yetine gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Ki§i nereye vara-
cagmi bilmeden Allah'II?- ho§nudlugunu gerektiren bir kelime konu§ur 
da Allah bu kelime ile, Zatma kavu§acagi gtine kadar' o .kul i9in ho§-
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nudlugunu yazar. Bir ki§i de nereye varacagm1 dii§iinmeden Allah'm 
ofkesini gerektirecek bir kelime konu§ur ·da Allah bu kelime ile, Zatma 
kaVU§acagl giine kadar 0 kul aleyhine ofkesini yazar. Ravilerden birisi . 
olan Aikame §6yle dermi§: Bilal ibn Haris'in hadisi beni nice sozlerden 
ahkoymu§tur. Tirmizi, Nesei ve ibn Mace de hadisi ·Muhan_uned ibn Amr 
kanahyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu 
sayler. Bu hadisin Sahih'de §ahidi de vard1r. Ahmed ibn Kays §6yle 
diyor: Ki§inin sagmdaki melek hayn yazar. Soldaki melegin emiridir. 
Kul bir hata i§ledigi takdirde soldaki melege : Yazma, der. ~ayet kul 
Allah'a istigfarda .bulunursa onu yazmaktan men'eder. ~ayet istigfar et
memekte devam ederse o takdirde yazar. Ahmed ibn Kays'm bu soziinii 
ibn Hatim rivayet etmi§tir. Hasan el-Basri «Sagmda ve solunda onun
la beraber oturan iki melek vard1r.» ayetini okumu§ ve §6yle demi§: Ey 
Ademoglu senin i~in bir sayfa a~1ld1. Senin i~in iki §erefli melek gorev
lendirildi. Birisi sagmda, digeri solundad1r. Sagmda olam seriin iyilik
lerini tesbit eder. Solundaki ise kotiiliiklerini tesbit eder. Az veya ~ok 

· diledigini i§le; oldiigiin zaman sayfan kapatlllr ve seninle beraber kab
·rinde boynuna konulur. Ta ki k1yamet giinii sen ~1kmcaya kadar. i§te 
o zaman §6yle buyrulur: «Her insamn i§lediklerini boynuna dolanz. Ve 
onun i~in k1yamet giiniinde a~1lm1§ bulacag1 bir kitab ~1karmz; Oku 
kitabml. Bugiin kendi hesfi~bm i~in kendi nefsin sana yeter.» (isra, 

· 13-14). Sonra Hasan el-Basri §6yle demi§tir: Allah' a yemin olsun ki se
ni, kendi nefsini hesaba ~ekici kllan Allah Adil'dir. 

Ali · ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan rivayetine gore o, ceO bir soz 
atmaya dursun, mutlaka yanmda haz1r bir gozcii vard1r.» ayeti hak
kmda §6yle demi§tir: _ Yedim, i~tim, geldim, gittim, gordiim sozlerine 
varmcaya kadar hay1r olsun, §er olsun onun her konu§tugunu yazar. 
Nihayet Per§embe giinii olunca, soz ve ameli arzolunur. Onlardan, i~in
de hay1r veya §er olanlar tesbit edilip b1rakihr, geri kalam atlhr. i§te 
Allah Teala'nm: <<Allah diledigini siler ve diledigini b1rak1r. Ve ana 
kitab O'nun katmdad1r.» (Ra'd, 39) kavli· bu anlamdad1r. imam Ah
med'den naklen anlatlld1gma gore o, bir hastahg1 esnasmda inlemi§ti. 
Ona Tavus'un : inlemeye varmcaya kadar melek her§eyi yazar, dedigi 
ula§ml§ da oliinceye kadar bir daha imam Ahmed hi~ bir zaman in
lememi§. 

Allah Teala: ccOliim sarho§lugu ger~ekten geldi. i§te bu; senin ate
den beri ka~lp durdugun §eydir.» a.yet-i kerime'sinde §6yle buyurur: 
Ey insan, Oliim sarho§lugu ger~ekten geldi ve senin, hakkmda §iiphele
nip durdugun' yakin iizerindeki ortiiyii kaldmp · a~ti. Senin ka~makta 
oldugun 61iim sana geldi. Ondan ka~ma, kurtulma ve. ondan ka~1p 
s1gmacak bir yer yoktur. Miifessirler <<Oliim sarho§lugu ger~ekten gel
di. i§te bu; senin oteden beri ka~lp durdugun §eydir.» ayetinde kime 



7448 !BN KES!R (Cuz: 26; Sure : 50 
-------- ----------------------
hitab edildigi konusunda ihtilaf etmi§lerdir. Sahih olan, buradaki mu- \ 
hil.tabm insan olmas1d1r. Buradaki muhatabm kafir oldugu da, ba§ka 
ihtimaller de serdedilmi§tir. Ebu Bekr. ibn Ebu Dunya der ki: Bize ib
rahim ibn Ziyad'm ... Alkame ibn Vakkas'dan rivayetine gore Hz. Ai§e 
(r.a.) §Oyle demi§tir : Babam olurken yanmda haz1r bulundum. Ba~
ucunda oturuyordum. Ona bir baygmllk hali geldi. Ben: «Her kimin 

. goz ya§1, i<;inde mahpus halde tutulmaya devam ederse mutlaka bir 
keresinde ak1tlllrn. §iirini okudum. Ba§1m kald1rd1 ve: Ey kizcag1z1m, 
senin soyledigin gibi degil, aksine Allah TeiUa:mn buyurdugu gibidir. 
0, §Oyle buyuruyor : «C>lum sarho§lugu ger<;ekten geldi. i§te bu; senin 
oteden beri ka<;1p durdugun §eydir.n dedi. Yine Ebu Bekr ibn Ebu Dun
ya'nm Halef ibn Hi§am kanallyla ... Behiyy'den rivayetine gore o, §OY
le demi§tir : Ebubekir (r.a.) 'in hastallg1 ag1rla§tlgmda Hz. Ai§e (r.a.) 
geldi ve §U beyti okudu : «Yemin ederim ki bir gun can <;eki§ip gogsu 
camna dar geldigi zaman ki§iye zenginligi fayda vermez.n beytini oku
du. Hz. Ebubekir yuzunu a<;tl ve : Oyle degil, §Oyle de : «Olum sarho§lu
gu ger<;ekten geldi. i§te bu; senin oteden beri ka<;Ip durdugun §eydir.n 
Ben bu haberin rivayet edildigi kanallan Ebubekir es-S1ddik'm Siret'in
de ve onun vefatm1 anlatt1g1m yerde verdim. Allah ondan nlz1 olsun. 
Hz. Peygamber (s.a.)den nakledilen sahih bir hadise gore sekerat-1 mev
tinde Allah Rasulu yuzundeki teri silmeye ve §byle demeye ba§lami§ : 
Subhanallah §Uphesiz olum i<;in sekerat-1 mevt vard1r. 

«i§te bu; senin oteden beri ka<;1p durdugun §eydir.n ayet-i kerime'
Subhanallah, §Uphesiz oliim i<;in sekerat-1 mevt vard1r. 

1 - Ayetin bu k1smmda ge<;en ( L. ) edati, ism-i mevsuldur. Bu
na gore anlam §byle oluyor : Senin oteden beri ka<;maya, uzakla§maya 
<;ah§Ip durdugun §ey senin ba§ma gelmi§tir. 

2 - Bu edat, olumsuzluk edatld1r. Buna gore anlam §byle oluyor: 
Bu; senin ka<;1p uzakla§maya gu<; yetiremedigin §eydir. 
· Taberani Mu'cem el-Kebir'inde der ki : Bize Muhammed ibn Ali 
es-Saig'm ... Semure'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle bu
yurmu§tur: Oliimden ka<;anm misali, yeryuzunun kendisinden borcu
nu istedigi tilkinin misali gibidir. Q1k1p ko§ar. Yoruh.ip uykusuzluk iyi
ce bastmn.ca inine girer. Yeryuzu ona : Ey tilki, alacag1m, der. Tilki 
sur'atle ko§arak il)inden <;1kar. Boyle ko§makta devam eder de sonun
da boynu kmhr ve olur. Bu misalin hulasa olarak anlatmak istedigi 
§byle ifade edilebilir : Yeryuzunden aynlmak ve uzakla§mak, ka<;mak 
nas1l mumkun degilse aym §ekilde insan i<;in de olumden kurtulu§ ve 
ka<;I§ yoktur. 

Allah Teala : «Sur'a ufuriilmu§tur. i§te bu; gelecegi va'dedilen gun
dur. n buyurur. Sur'a ufiiriilme, korku, y1k1lma ve yeniden diriltilme
ye dair hadis hakkmda bilgi daha once ge<;m~tL Ki yeniden diriltil-
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me, k1yamet giiniinde olacaktlr. Bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) §oyle 
buyurur: Sur'un sahibi Sur'u agzma almi§, almm egmi§ ve kendisi
ne izin verilmesini beklerken ben nas1l olur da sevinir ve rahat olu
rum. Ashab1: Ey Allah'm el~isi, na~1l diyelim? diye sordular da Ra
sulullah (s.a.): Allah bize yeter. 0 ne giizel Vekil'dir, deyiniz, buyurdu. 
Bunun iizerine kavim: Allah bize yeter, 0 ne giizel Vekil'dir, dediler. 

Allah Teala : «Her nefis, yanmda bir siiriicii ve §ahidle gelir.>> bu- • 
yurur ki, bir melek onu mah§ere surer, bir melek de amellerini aleyhi-
ne §ahid tutar. Bu, a yet-i kerime'nin . zahirinden anla§Ilmaktadir ve 
ibn Cerir de bu a~1klamay1 tercih etmektedir. ibn Cerir, ismail ibn. Ebu 
Halid kanallyla Yahya ibn Rafi' -Bu .zat Sakif kabilesinin kolesiydi-
den rivayet eder ki o §oyle anlatiyor: Osman ibn Affan'1 hutbe okurken 
i§ittim. «Her nefis, yanmda bir siiriicii ve §ahidle gelir.>> ayetini okudu 
ve §Oyle dedi: Siiriicii onu Allah'a siirecek, bir §ahid de i§ledikleri ile 
aleyhinde §ahidlik edecektir. Miicahid, · Katade ve ibn Zeyd de boyle 
soylemi§tir. Mutarrif'in E§ca'm kolesi Ebu Ca'fer'den, onun da Ebu 
Hiireyre'den rivayetine gore siiriicii; melek, §ahid ise; ki§inin . ameli-
dir. Dahhak ve Siiddi de boyle diyorlar. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi 
der ki: Siiriicii meleklerd~ndir, §ahid de bizzat insanm kendisidir. 0, 
kendi nefsi aleyhine §ahidlik edecektir. Dahhak ibn Miizahim de boyle 
soylemi§tir. 

«Andolsun ki sen, bundan gaflette idin. i§te senin perdeni kaldir
dik. Bugiin artlk gorii§iin keskindir.>> 9 .. yet-i kerime'sindeki hitabm ki
me raci' oldugu hususunda ibn Cerir ii~ gorii§ naklediyor: 

1 - Burada kasdedilen katirdir. Bu gorii§ii Ali ibn Ebu Talha, ibn 
Abbas;tan rivayet ediyor. Dahhak ibn Miizahim ve Salih ibn Keysan 
da boyle soylemi§tir. 

2 - Burada kasdedilen, iyisi ve giinahkan ile herkestir. Zira diin
yaya nisbetle iihiret uyamkllk, diinya da uyku gibidir. ibn Cerir bu 
a~1klamay1 tercih edip Hiiseyn ibn Abdullah ibn Ubeydullah ibn Ab-
bas'tan nakletmi§tir. · 

3 - Burada hitab Hz. Peygamber (s.a.)edir. Zeyd ibn Eslem ve 
oglu boyle soylemektedir. ikisinin soyledigine gore anlam §oyle oluyor: 
Sana vahyolunmazdan once sen bu durumdan haberdar degildin. Biz 
sana bunlan inzal etmek suretiyle sendeki ortiiyii kaldmp a<;tlk. Bu
giin senin g6rii§iin artlk keskindir. Ancak ayet-i kerime'nin aki§l bu 
ii~iincii a~1klamamn tersinedir. Zira hi tab insanad1r. «Andolsun ki sen, 
bundan gaflette idin _)\ ayetinde, 0 giin . kasdedilmektedir. ' «i§te senin 
perdeni kald1rd1k. Bugiin artlk gorii§iin (giic;lii ve) keskindir.>> Zira ki
yamet giinii herkes basiret sahibi olacaktlr. Hatta diirtyadaki' kafirler 
bile k1yamet -giinii istikamet iizere olacaklard1r. Ancak bu onlara hie; 
bir fayda vermeyecektir. Allah Teala §oyle buyurur: «Bize geldikleri 
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. . 
gun; neler goriip neler i§itecekler.» (Meryem, 38) . «Suglulan, Rablarmm 
huzurunda ba§lan one egilmi§ olarak : Rabb1m1z, gordiik ve dinledik. 
Artlk bizi geri dondiir de salih amel i§leyelim. Gergekten biz kesin olarak . 
inand1k, derlerken bir gorsen.» (Secde, 12). 

iZAHI -~---

Bu ihtar, hem ilk yaratmaYI takrir hem de sonrasma haz1rhktlr, 
hem ilmin isbatma yaratmadan bir istidlal hem de yakmhktan bahsolu
nurken hahk ile mahluku kan§tlrmamak igin bir tenzih delilini telkin
dir. «Ve biliriz nefsi ana ne vesvese verir, ya.hud ne ile vesvese verir.» 
Nefsin vesvesesi ta'biri; iginden kendine soyledigi gonliinden gegirdi
gi gizli duygular, vehimler, hatlralar, kuruntular, kararlar gibi biitiin 
batmi §Uur hallerini §amildir. Soylenecegi veghile zabta me'mur Ha
faza meleklerinin bile heniiz vaklf olmadigi derecede gizli olarak in
sanm gonliine gelen hatlrat ve psikolojik hallerin hepsini de Allah bi
lir. <;unkii yaratic1d1r. «Ve Biz, ana (yani insana) verid damarmdan 
daha yak1mzd1r.n Oyle yakmdan bilir, oyle yakmdan yeti§ir icra-1 te'
sir ederiz. Hahk ile mahluku arasmdaki nisbet, mahluk ile nefsi ara
smdaki nisbetten daha once gelir. <;iinkii mahlukun ayakta kalmas1 
kendiliginden degil, h9Jikmm kudretiyledir. (Bakara suresi 186. ayete 
bakm1z.) Te§rihte iki nevi damar sayarlar. Bedenin etrafmdan kalbe, 
yani siyah kam etrafmdan kalbe gotiiren damarlara verid, cem'inde 
evride, kaJbden etrafa giden kirm1z1 kam bedEme dag1tan damarlara 
da §erayin denilir. §iryanlarm kokti kalbin sol karmc1gmdan ~1kan Eb
her'dir. Boyunda g1rtlagm yanlanndan gegen ve vedecan ta'bir olunan 
§ah damarlan bundan §ahlamr. Kalbde veridlerin dokljldiigii biiyiik 
damara da Vetin (Verid-i Evcef) denilir. Verid-i Evcef (:y.ani Vetin) do
kularla tem9,s ettigi yerde oksijenini kaybetmi§ miivellid'iil-Humuza 
olan siyah kam kalbin sag kulakc;;1gma ula§tmr. Sol karmc1k ile sag 
kulak<;Ik arasmda teessiis etmi§ alan bu biitiin damarlardaki kan dola
§Imma <<Biiyiik dola§Im» ad1 verilir. Siyah kan, sag kulak~Iktan akciger 
damarlarma giren kan, akcigerde alveoller i~erisinde hava ile teinasa 
gelince klrm1z1 kana tahavviil ederek akciger damarla.n ile sol kulak- · 
<;Iga, sonra da sol karmc1ga dokiiliir. Sag kannc1g1 sol kulakGikla bir
le§tir~n biitiin damarlardaki kan dola§Imma da i<Kiigiik dola§Im~> ad1 
verilir . . Biiyiik dola§Imda damarlarda kirmtzi, veridlerde siyah kan var
dir. Kiigiik dola§Imda ise damarlarda siyah ve veridlerde kirm1z1 kan 
vard1r. Binaenaleyh kirm1z1 kana damar kam ve siyah kana ·verid kam 
demek her vakit dogru olmaz. Biiyiik dola§Im igin dogru olail bu ta'rif 
kiigiik kan dola§Iml igin yanh§tlr. Demek ki veridlere siyah kan da
marlan denmesi kiilli degil, ekseriyet i'tibanyladtr. Ke§§af'ta der ki: 

l 

l 
r 
v 
11 
}, 

g 
I 

0 

r 
v 
r 
r 
s 
0 

t : 
s 
It 
tJ 
g 
d 

b 
fl 
n 



Kiif, 16-22) HAD!SLERLE KUR' AN -I KER!M TEFSlRl , 7451 

( l..l:J~l ) boynun onunde iki safhasml kavrann~ iki damardlr ki 
Vetin'e biti§ik olup ba§tan oria dogru vurud ederler. Ibn Esir de en-Ni
haye'de: Verid, boyrtun ytiztindeki damarlarchr ki gazab halinde §i§er, 
bunlar iki veriddirler, der. Buna nazaran verid bizim te§rih kitablarm
da boyun daman _denilen damarda ma'ruf imi§ gibi gotunurse de, bu 
ihtisas ( ~~~..It~) diye tesniye . suretinde olmak gerektir. ~itekim 
Rag1b §6yle uade etmi§tir: Verid, cigere ve kalbe ula§an bir damard1r 
ki kanm mecralan ondad1r. 

Nizamuddin-i Nisaburi de Garaib el-Kur'an isimli tefsirinde verid, 
diger damarlardan farkh olarak kam ta§Iyan damard1r. Veridan ise 
boynun ontinde iki safhasmi ·kavrami§ iki damard1r ki ba§tan aynllp 
Vetine biti§ir, diye ta'rif etmi§tir. 

( ~ ) malum ki ip ve bag demektir. Damar manasma da ge
lir. Bufada ekseriyyet bu mana ile; HVerid ipi» servi agacl gibi amm'm·. 
hass'a izafetiyle beyam kabilinden HVerid daman>> demektir, diye tef
sir etmi§lerdir. Habl, boyun dibi manasma da geldiginden Zamah§eri 
bu mana ile i:i~afet lam1m da caiz gormti§ttir. Ki bu mana ile habl-i ve
rid, boyun veya bedenden mecaz da olabilir. Sonra izafet-i te§bihiyye ile 
verid ipi, boyuna dolanmi§ ipe benzeyen verid mefhumunu da ifade~y
leyebilir. Verid mufred olmak itibanyla cinse hamlolunmak lazrm "ge
lecegi cihetle, habl-i verid, butun verid §ebekesi veya onlann baglandl
gi Vetin diye de mtilahaza olunabilir. Maamafih bu manalar, verid da
man demekle de kasdolunabilir. ~ag1b; Habl-i veridden murad, ruh 
olduguna kail olmu§t'ijr. (Fakat ruhtan muradmm da hayvani ruh de
nilen ruh oldugu anla§Illyor.) K1rm1z1 kam ta§Iyan damarlar daha ev
vel mtilahaza edilmek .. lazim gelirse de §iryanlarda cereyan kalbden et
rafa dogru dag1hp uzakla§tlg1, veridde ise etraftan ve ba§tan kalbe dog
ru toplamp geldigi 'Cihetle yakmhk i~in temsilde verid zikredilmi§tir. Bu 
suretle habl-i verid pek yakmhkta mesel olmu§tur. Nitekim §air HOlum 
ona veridden daha yakmd1r.» demi§. ~u halde mana, kalbine kan akl
tan en . yakm damarmdan, yahud camndan daha yakm demek olur. 
Sonra veridin siyah kan daman olmas1 ve kullamlmi§, olmti§ hucrecik
leri ta§Iyan bir siyah kamn kalbe vurudu bir tasfiye ile yEmi bir yara-, 
tlh§la ilgili olmas1 bak1mmdan gerek ust tarafmdaki yeni yaratlh§ ve 
g~rek a§ag1da zikrolunacak ahiret~_ahvaline intikal nokta-i nazarmdan 
dikkate §ayan bir nuktesi de vard1r. . 

· ibn Cerir Taheri der ki: Arap dill bilginleri ·((ve Biz, ona verid da
marmdan daha yak1mzd1r.» kavlinin manasmda ihtilaf ettiler. Bazl
lan bunun manasl §Udur dediler: Uzerinde kudret .infazl ve te'sir icrasl 
baklmmdan daha yakm, kendisine daha ziyade m8Jik ve mutassam
flz, demektir. Baz1lan da nefsindeki vesveseyi bilmekte daha yakm de
mektir, dediler. Yani zati yakmhk anlamm1 soyleyenler ~1kmadl, an-
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cak kelamm sevkine nazaran baz1lan kudret te'siri baz1lan da ilim iti
banyla yakmllk manftsm1 tercih ettiler. Fahreddin Razi bunu §byle ifa-

. de etmi§tir: Allah Teala'nm ilminin kemalini beyand1r. Allah ilmi ile 
ona damanndaki kandan daha yakmd1r. Zira damara engel vard1r. 0, 
ona sakll k~bilir. Lakin Allah Teala'nm ilmine engel mumkun degil
dir. Buna §U mana da soylenebilir: Kendisinde kudretimizin yeganeli
gi itibanyla biz ona Verid damarmdan daha yak1mzd1r. Emrimiz onda 
damarlarmdaki kamn ceryam gibi ceryan eder. Ke§§af'm sahibi de §OY
le der: «Biz ona daha yak1mzd1r.n kavli mecazd1r. Murad ona ilminin 
yakmllg1 ve ondan ve ahvalinden ma'h1muna sanki zat1 yakmmi§ gibi 
en gizli §eylerinden hie; birisi sakll kalmayacak bir ili§ki ile ili§ir olma
Sldlr. Nitekim Allah her yerdedir, denilir, halbuki Allah mekanlardan 
yuce ve munezzehtir. Bundan anla§Ilan mecaz denilmesinin sebebi, lu
gatta yakmllk ve uzakllk, mekan ve mesafe itibanyla cisim olmada ha
kikat oldugu ve Zat-1 ilahi'de mekani yakmllk tasavvur olunamayaca
gi ic;indir. Kadi Beydavi ile Ebussuud da bunu bir nukte ilavesiyle hu
lasa etmi§ler ve demi§lerdir: Biz, onun halini ona verid damanndan da
ha yakm olandan daha iyi biliriz demektir. Zatm yakmh;1 ~~~i yakm
llga mecaz yapilmi§tlr. <;unkil o onun mu'cibidir. Goriiluyor ki bu ifade
de «Ona daha yakm olandann diye bir mufaddal-i aleyli takdir olun
mu§tur. <;unku daha yakm daha iyi bilme manasma mecaz olunca, ve
rid daman ilim itibanyla mufaddal-i aleyh olamaz, §U halde o «daha 
yakm olann kim? 0 ya kendisinden kinayedir, bu surette verid damarm
dan murad kendi §ahsl olup mana onu kendisinden daha iyi biliriz, de
mek olur. Yahud zikrolunacak meleklerdir ki bu surette o Hafaza me
leklerinin de ona verid damarmdan daha yakm olduklarma ve fakat 
Allah'm onlardan daha yakm bulunduguna tenbih edilmi§ oluyor ki bu 
mana nazmm sonrasma irtibatmdan C,!Ikanllr. Alusi burada vahdet eh
linin kelam1, hal sahibi olmayanlar ic;in zor anla§Illr §eylerdendir, de
mi§tir. Maamafih biz ~eyh Muhyiddin Arabi'nin Futuhat el-Mekkiyye'
sinin Esma-i Husna babmda akreb ism-i §erif'inde §U sozlerini naklede
lim: 

ccBu hazretin sahibine Abdulakreb ve Abdiilkarib denilir. <;unku o 
Azze ve Celie bize verid damarmdan akrebdir. «Ben yak1mm, dua edenin . 
duasma icabet ederim.n buyurmu§ <<0, Semi'dir, Karib'dir.» buyurmu§
tur. Aleyhissalatu Vesselam'm haber verdigi gibi Ar§'tan duny;:t, sema
ya nuzuliyle karibdir, akrebdir c;unku nerede olsak bizimle beraberdir, 
onun ic;in karib, akreb isimleriyle musemmadlr. 0 bize bizden 'daha ya
kmdlr. <;unku verid daman bizdendir ve damar baglayand1r, o ise en 
c;ok bagll oland1r. <;unku bag ancak onunlad1r, i§itmemiz, gormemiz, 
ayakta durmam1z, oturmam1z, istegimiz, hukmurriuz onunlad1r. Bu ah
kam ise verid damarmda yoktur. Demek ki o bize verid damarmdan da-
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ha yakmd1r. Zira veridin gayesi diger damarlann hali gibi hayatm hiik~ 
muntin mecras1 ve kanlarm yalu almasmdan ibarettir. Sanra Allah Te
ala bize de kendisine te§ri' yakmhg1 buyurdu. Qiinkii biz O'nun sureti 
iizere yaratlklan aldugumuz cihetle bizi ems9J yerine kaydu, halbuki 
iki misli z1dd1rlar. Z1dd ise Z1dd aldugu §eye nefsi ve zati s1fatlarda i§
tirakinden dalay1 gayet yakm almakla beraber aym zamanda gayet de 
uzaktlr. Kulda boyle ilahi tasrif ile Allah'tan uzakhk tahakkuk etmek
le Allah Teala kendisine yakmhk yallanm me§ru' k1ld1 ki bu uzakhk ile 
beraber yap1lmas1 me§rU.' k1lman fiilleriyapmakla 0 onun gozii, kulag1 
ve biitiin kuvvetleri alana kadar bu suretle kul zillet ve ihtiyacmdan 
dalay1 O'na z1dd1r. Ve anun i~in me§ru' k1lman §eyler de zillet ve ihti
yacmdan dalay1 fiilin ana izafeti sahih almu§tur da kendisine nisbet 
alunan fiil ise ana yakla§maya . yal bulmu§ ve binaenaleyh Hak Teala'
mn «Ben, anun goren gozii i§iten kulag1 alurum.» diye anun biitiin hii
viyyetiyle biitiin gii~lerini meydana getirdigini haber verdigi yakmhk 
ile yakla§mi§tlr. Bundan da yakm alunca artlk almaz (abid kain al
maz) ~iinkii «gozii, kulag1 ve dili» buyururken zamiri kula irca' ile ku
lun aymm tesbit etmi§ ve 0, hiive hiive almad1gm1 isbat eylemi§tir. 
Qiinkii 0 ancak kuvvetleriyle hiive hiivedir. Kuvvetleri O'nun zati had
dindendir. 0 almaYl§ «Attlgm zaman sen atmadm ancak Allah attl.» 
buyurdugu gibidir ki a vakit suret ve mana, ikisi de Allah'md1r, hep
sine malik almu§, kiilliin ayni almu§tur. Artlk kainatta ba§ka yak an
cak a esma-i Hiisna'smm menzillerinde kend~sinden miiteali miinezzeh 
siibhan vard1r. Qiinkii arada O'ndan ba§ka kenciisinden tesbih ve ten
zih edecegin yoktur. Allah Teala yakmhklan hep bu hazretten te§ri' bu
yurdu, §eriatm varhgma sebeb de iddia oldugundan §eriat ii:idia eden 
ve etmeyen i~in genel almu§tur. K1yamet giinii niyyetine gore ha§ralll
nur ve millet ve mezhebiyle se~ilir. 

Goriiliiyar ki ~eyh beytinde bizzat kurbe kail almu§ ve fiili kurbu 
anlatmi§ sanunu da kulun fenasiyle vahdete baglami§tlr. Alusi'.nin de-.. 
digi gibi baz1 naktalan hal ehlinin gayrine ag1rd1r. Diinya semasma ini§-
ten mekani kurb degil emri kurb anlamak gerekir. Hadiste niizul var 
ise de Ar§'tan kayd1 yaktur, sanundan da vahdet ~1karmah, ittihad ~~
karmamahdir. Zira ayet oyle bir vesveseye ve tevehhiime gidilmemek, 
hahk ve mahlukun hakk1 gozetilmek i~in evvelemirde «Andalsun ki Biz 
insam yarattlk.» kasemiyle insanm mahlukiyyetini te'kid ederek be
yan buyurmu§tur. Vahdet-i Viicud mes'elesinde de vaz1h. ve §aibesiz bir 
akide almak iizere Ke§§af ha§iyesinde ibn Miinir'in de beyan ettigi ve~h
ile §UnU soyleyelim ki bizim i'tikadlmizca Allah'm zat1 Sifatl ve fi
illerinden ba§ka mevcud yoktur. ~u kadar ki Allah Teala, fiillerinin ba
ZlSim baz1sma mahal yaprm§, a mahalle anun fiili adm1 vermi§tir. Bu 
suretle biitiin alem Allah'm . fiili, yani halki aldugu gibi insanlar ve 
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insanlara zorla ve isteyerek nisbet olunan fiiller de «Sizi de, yaptikla
nmzl da yaratan ·Allah'tlr.» kavli uyarmca Allah'm halktdtr. i§te bir 
mii'min i~in zarud olan teyhid budur. Stfat zatm ayni degildir. Ne 
O'dur, ne de O'nun gayndtr. Fiil de failin ayni olamaz. Hahlk ile mahluk 
hiive hiive miittehid o}amaz. Allah'm olmayan hi~ bir §ey yoktur, hepsi 
Allah'mdtr, lakin Allah'm olmak, Allah olmak degildir. ~u da unutul
mamak laztm gelir ki; kurb makam1 ne kadar yakm olursa olsun bir 
aynhg1 icab ettirir. ittisal ve ittihad kurb degildir. Onun i~in kurb 
makammda mesela bir rasuliin fiili ve kuvveti onu gonderene nisbet 
olundugu zaman rasul ile- onu gonderenin ayru olmas1 icab etmez. Bel
ki rasuliin ayni sabit oldugu halde, kendisi de fiili de onu gonderenin 
olur. · Aynda degil hiikiimde ittihad bulunur. Gerek farzlarla yakla§
mak ve gerek nafilelerle yakla§ml§ alan kulun da ayni sabit olmakla 
beraber velayete mazhar olarak biitiin guc;lerinde ilahi kudret tecelli 

· eder, lakin ondan onun Allah olmas1 laztm gelmez. Sonra mekani ya
kmhk mutlaka arada bir ayrthgt gerektirir, aradaki fastlanm biiyiik
liigiine kii~iikliigiine gore miilahaza olunur bir nisbettir, bu cihetle o, 
hakikatta bii' uzakhkt1r. Ve Allah Teala mekandan miinezzeh oldugu 
ic;in onda mekani kurb miilahaza olunamaz. Qiinkii O'nda mekani ya
kmhk farz etmek, mekarun bir klsm1m O'nun ihatasmm dt§mda ve me
karu O'ndan biiyiik ve geni§ farzetmektir. Halbuki 0, Aliyy, .Azim her 
§eyi muhit, her mekandah yiiksek «Ar§'a hiikmetmi§tir.» Bundan dola
Yl burada mekani kurb tevehhiim olunmamak ic;in zati kurb ile degil 
Slfatlar baklmmdan bir yakmhk ile tefsir OlUnffiU§tUr. Qiinkii mucer
red natlk nef&i ile degil bedeni ile dahi miilahaza olunan insanm zatl 
bir mekan edinmi§ cisim oldugundan dolayl ona zati kurb ile daha da 
yakm olma miilahazas1 bir mekani yakmhg1 vehmettirebilir. Ancak bu
nun geregi mekani olmayan Zat-1 ilahi'den zati yaklnhg1 nefyetmek 
degil mekani yakmhg1 nefyetmek suretiyle bir mecaz yaptlmaktadtr. 
Lakin bu suretle de mecaz manas1 zaruri olunca miifessirler, umum 
i<;in en salim olan manayt sec;mi§lerdir. Rahman ve Rahim'de oldugu 

· gibi s1fat ve ilahi isimlerde istenen gayeler olduguna gore en yakm vasf1 
zati yakmhk ile tefsir edilse bile miijdeleme veya uyarma makammda 
zati yakmhgm gayesi ve bunun geregi olarak eserleri istenmi§ olur. Bu 
sebeple «Nerede olursamz olun 0 , sizinle beraberdir.» kavli uyarmca, 
her yerde haz1r ve naz1r diye anla§Ilagelen ilahi beraberlik ilim ile tef
sir olundugu gibi buradaki en yakln olu§ da naklettigimiz ve~hile ilim 
veya kudret yakmhgl ile tefsir olunmU§tUr. Baklhrsa bunun birle§tiril
mesinde c;eli§ki olmamah, hem ilmi hem kudreti ile murad olunabilme
li idi. Acaba ni<;in terdid ile soyleniyor? Buna dair bir sarahat gorme
dim, fakat §U iki sebep gosterilebilir. Birincisi, zati yakmhktan inecaz 
olmak hasebiyle iki mecazm, iki lazmun bir arada cem'i tecviz edileme-
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mek ve ikisini cami' bir mefhumda murad olunamamaktlr. Lakin tem
sili veya kinai istiare suretinde biz bunu miimkin zannediyoruz. ikinci
si, siyak ve sibakda yarattlk, bilirsin, geldi, nefh edildi gibi karinele
rin baz1s1 yalmz ilmi, bazlSl da kudreti iktiza ve ifade etmesidir ki ih
tilafm sebebi de budur. Biz bunlarm cem'ine taraftanz. Ger<;i ilim da
ha geni§tir, fakat kudreti gerektirmez. Kudret ise ilmi gerektirir. Kud
ret ile kurb murad edildigi takdirde ilim yakmhg1 dahi ifade edilmi§ 
bulunacakt1r. Halbuki ilim ile yakmhk mura,d edildigi surette bunun 
bir miijde veya tehdid ifade etmesi kudreti miilahazaya miitevakk1f ola~ 
caktlr. ((Nefsi ona ne vesvese verir biliriz.» kavli ile en yakmdan ilim 
ifade edildikten sonra bir de ((Biz ona verid damarmdan daha yakmiz
dir» buyrulmasi dahi bu niikte ile alakadar olmak gerektir. Onun i~in 
biz bundan yalmz ilmen yakmhk degil lutuf ve inayete kahr ve gazaba 
ornek olabilen bir yakmhk anhyoruz ki, bu en azmdan kudret 
yakmhg1d1r. (Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, VI, 4505-4513). 

---------D001----------

23 - Ona yak1n olan dedi ki: t~te yan1mda haz1r olan 
~ey. 

24 - Siz ikiniz atln cehenneme, her inad<;I kafiri; 
25 - Hayra butiin h1z1yla engel alan azg1n ~iipheciyi. 
26 - Ki o; Allah'tan ba~ka bir ilah edinmi~tir. Haydi 

sizo ikiniz bnu, en ~iddetli azabln i<;ine atln. 
27 - Onun yak1n dostu dedi ki: Rabbimiz, ben onu az

dirmadim, fakat kendisi derin bir sap1khktayd1. 
28 - Buyurdu ki: Benim katrmda <;eki~meyin. $ize on

ceden tehdid gondermi~tim. 

29 - Benim katlmda soz degi~tirilmez . Ve Ben, ~kulla
ra asla · zulmedici degilim. 
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Atm Cehenneme 

Allah Teala, Ademoglunun amelini tesbitle gorevli melegin kiya
met giinii, onun yaptiklan ile aleyhine §ehadette bulunup: «i§te ya
mmda (fazla ve noksan olmaksizm) haz1r olan §ey.» diyecegini haber 
verir. Miicahid der ki: Bu, siiriicii melegin soziidiir. 0, §Oyle diyecek: Be
ni kendisine muvazzaf ile kilmdigim Ademoglu i§te, onu haz1r ettim. 
ibn Cerir ise bu soziin, siiriicii ve §ahid olan melegi de i<;ine alacag1 go
rii§iinii tercih eder. Onun bu husustaki yoneli§i dogrudur ve kuvvetli
dir. i§te o esnada Allah Teala yaratiklar hakkmda adaletle hiikmedip: 
«Siz ikiniz atm cehenneme, her inad<;I kafiri.» buyuracaktir. Dil bilgin
leri burada «Siz ikiniz atm cehenneme.» ifadesine takilmi§lardir. Bazi
lan bunun Arap dilinde mevcud bir ifade tarz1 oldugunu ve bir ki§iye 
iki ki§i imi§ gibi hi tab edildigini soylerler. ( ... ) Ayetin zahidnden anla
§Ildigma gore ise burada hitab, hem siiriicii ve hem de §ahid olanad1r. 
Siiriicii melek, ki§iyi hesaba c;ekilme arsalarmda haz1r edecek; §ahid 
olan §ehadetini yerine getirince de, Allah Teala her ~kisine birden onu 
cehennem ate§ine atmalanm eJl).redecektir. Oras1 ne kotii vanlacak yer
dir. 

«Siz ikiniz atm cehenneme, ( c;okc;a kiifreden, hakki · yalanlayan, 
hak ile inadla§an, bile bile hakka ba tilla kar§I <;Ikan) her inad<;I kafiri. 
Hayra biitiin hlziyla engel olan (tizerindeki haklan yerine getirmeyen, 
s1la-i Rahm'i kesen iyiligi ve sadakas1 olmayan, harcadiklarmda haddi 
a§an) her azgm §iipheciyi.» Katade ( ..t::- ) kelimesini §oyle a<;Ik
lar: Konu§masmda, davram§larmda ve i§lerfnde haddi a§an. Allah Te
ala buyurur ki: «:;;iipheci (i§inde ve i§ini dii§iiniip diizenleyen hak
kmda §tiphe ic;inde olan) her azgm §tipheciyi atm cehenneme. Ki o; Al
lah'tan ba§ka bir ila.h edinmi§ (Allah'a ortak ko§arak O'nunla beraber 
bir ba§kasma tapmmi§) tir. Haydi siz ikiniz onu, en §iddetli azabm i<;i
ne atm.» Daha once gec;en bir hadiste belirtildigi iizere cehennemden 
bir parc;a yaratiklara goriintir ve btittin yaratiklarm duyacag1 bir ses
le: :;;uphesiz ben tic; ki§i iie gorevlendirildim: Her inad<;I zorba ile, Al
la}?.'tan ba§ka ila.h edinen ve tasvir yapanlarla, diye nida eder daha 
sonra da onlara dogru egilir ve onlan ku§a tir. imam Ahmed der · ki: 
Bize Muaviye ibn Hi§am'm ... . Ebu Said el-Hudri'den, onun da Hz. Pey·· 
gamber (s.a.)den rivayetine gore, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 
Cehennemden bir parc;a <;Ikar ve konu§arak §Oyle der: Bugiin tic; ki§i 
ile gorevlendirildim: Her bir zorba ile, Allah ile beraber ba§ka bir ilah 
edinen ile, kar§Ihksiz olarak bir cana k1yan ile. Sonra onlara sanhr ve 
cehennemin alevleri i<;ine atar. 

«Onurt yakm dostu dedi ki... )) ayetinde zikredilen arkada§m, o ki
§i Ue gorevlendirilmi§ §eytan oldugu ibn Abbas, Miicahid, Katade ve 
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ba§kalan tarafmdan belirtilmektedir. K1yamete kafir olarak eri§en in
sanin §eytam ondan uzakla§Ir ve: «Rabb1m1z, onu ben az~hrmad1m, ( da
lalete dii§iirmedim) fakat kendisi derin bir sap1khktayd1. (Bizzat o sa
plktl, batlll kabul edecek tlynette idi ve hak ile inadla§andi.) n der. Ni
tekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i ker:ime'de §oyle haber verir: «i§ olup 
bitince §eytan dedi ki: Gen;ekt(m Allah, size soziin dogrusunu soylemi§
ti. Ben de size soz verdim ama sonra cayd1m. Sizi zorlayacak hie; bir gu
cum de yoktu. Yalmz ben, sizi c;agirdim, siz de geldiniz. 0 halde beni 
kmamaym, kendinizi kmaym. Artlk ben sizi k~rtaramam, siz de beni 
kurtaramazsm1z. Esasen daha once, beni Allah'a ortak ko§mamz1 ka
bul etmem:i§tim. Dogrusu zalimlere ·can yak1c1 bir azab vard1r.n (ibra
him, 22). 

Rab Teala insanla onun arkada§I olan cinne: «Benim katlmda c;e
ki§meyin.n buyurur. 0 ikisi Hak Teala'mn huzurunda c;eki§irler. insan: 
Rabb1m, zikir bana geldikten sonra beni ondan saptlran budur, der. ~ey
tan da kalk1p: «Rabb1m1z, ben onu azd1rmad1m fakat kendisi derin bir 
sap1kllktayd1. (Hak yoldan uzaktl.) )) der. Rab Teala da ikisine birden: 
<<Benim ka tlmda . c;eki§meyin. Size onceden tehdid ( uyanc1) gondermi§
tim. (Rasullerin dili ile sizin ozriinuzii kaldirmi§, size kitablar indirmi§
tim. Boylece aleyhinize huccetler, deliller ve burhanlar dikilmi§ti.) n bu
yurur. 

Mucahid «Benim katlmda soz degi'§tirilmez.n ayetini §oyle anllyor: 
~uphesiz ben htikmetmi§ oldugum §eye kesin olarak hiikmetmi§imdir.n 
«Ve Ben, kullara asla zulmedici degilim.)) Herhangi bir kimseye ba§ka bir · 
kimsenin gunah1 yuzunden azab edecek degilim. Bir kimseye yine an
cak kendi gunah1 sebebiyle ve aleyhinde huccet konulduktan sonra azab 
ederim. 
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30- 0 gun cehenneme: Doldun mu? deriz. 0 Cia: Daha 
var m1? der. 

31 - Cennet de takva sahiplerine yakl~tlnlrr. Zaten 
uzakta degildir. 

32 - i~te size va'dolunan · budur. Ki o daima Allah' a 
yonelen ve buyruklanna riayet eden, · 
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33 - Gormedigi halde Rahman'dan korkan ve Allah'a 
yonelik bir kalb ile gelenlere. 

34 - Selametle girin oraya. i~te bu, ebediyyet giinu-, 
diir. 

35 -- Orada diledikleri onlannd1r. Katlm1zda daha 
f azlas1 da var. 

Daha Var mt? 

Allah Teala k1yamet giinii cehenneme : «Doldun mu?n diye sora
cagmt haber veriyor. Zira Allah Teala cehenneme, onu biitiin insan ve 
cinlerle dolduracagm1 va'detmi§ti. Allah Teala oraya atllmasm1 emre
decegi kimselerin atllmasm1 buyurur da onlar cehenneme at1hrken ce
hennem: «Daha var m1? (Bana artlracagm bir §ey kald1 m1?) n der. 
Ayetin akl§mdan a~1k~a anla§llan da budur. Buna hadis-i §erif'ler de 
delalet etmektedir. Nitekim bu ayetin tefsiri'nde Buhari der ki: Bize 
Abdullah ibn Ebu Esved'in .. . Enes ibn Malik'den, onun da Hz. Peygam
ber (s.a.)den rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : (Ce
hennemlikler) cehenneme at1hr. Cehennem: «Daha var m1?n der. Ni
hayet (Rab Teala) ayagm1 cehennemin iizerine koyar da cehennem : 
Yeter, yeter, der. im9m Ahmed'in Abdiilvehhab kanahyla ... Enes'den 
rivayetine gore Allah Rasulii (s.a .) §Oyle buyurmu§tur : Cehenneme atll
ma devam ederken o: Daha var m1? der. Nihayet Rabbu'l-izzet ona aya
gmi koyar ve cehennem diiriiliip birbirine sanlarak: izzet ve keremin 
hakk1 i~in yeter, yeter, der. Cennette ise devamh olarak bir fazlahk ve 
bo§ yer olacak da Allah Teala oras1 i~in diger yara t1klar varedecek ve 
onlan cennetin bu fazlahklarmda yerle§tirecek. Hadisi yukardakine 
benzer §ekilde Muslim de Katade'den rivayet etmi§tir. Eban el-Attar ve 
Siileyman et-Teymi de hadisi yukardakine benzer §ekilde Katade'den 
rivayet ederler. Buhari'nin Muhammed ibn Musa. el-Kattan kanahy
la ... Ebu Hiireyre'den ·- Ebu Hiireyre hadisi Hz. Peygambere ula§tm
yor- rivayetine gore cehenneme: «Doldun mu?n denilecek de cehen
nem : «Daha var m1? n diyecek. Rab Teala ayagm1 cehennemin iizerine 
koyacak ve o: Yeter, yeter, diyecek. Hadisi Ebu Eyyub ve Hi§am ibn 
Hassan da Muhammed ibn Sirin'den rivayet etmi§lerdir. Buhari der ki : 
·Bize Abdullah ibn Muhammed'in ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore 
Hz. Peygamber (s.a.) ~oyle buyurmu§tur : Cennet ve cehennem ~eki§ti
ler. Cehennem : Biiyiiklenenler ve zorbalar i~in se~ildim, dedi. Cennet 
de : Ni~in bana sadece insanlarm zay1flan ve degersizleri sokuluyor, de
di. Allah Teala cennete : seri, Benim rahmetimsin; kullanmdan diledi
gime seninle rahmet ederim. Cehenneme de: Sen, Benim azab1msm; 
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kullanmdan diledigime seninle azab ederimo ikinizden her bireri de do
lacaktlr, buyurduo Cehenneme gelince; o dolmayacak ve sonunda (Al
lah Teala) ayagm1 onun uzerine koyacak da cehennem: Yeter, yeter, 
diyecek ve i§te o zaman dolacak ve durtilup birbirine sanlacak (i<;i~e 

ge~ecek) 0 Allah Teala yaratlklarmdan hi~ kimseye asla zulmetmezo Cen
nete gelince; §tiphesiz Allah, onun i~in ba§ka yaratlklar var edecektiro 

Sahih'inde Muslim der ki: Bize Osman ibn Ebu ~eybe'nin Ebu Said 
(el-Hudri)den rivayetine gore Allah Rastllii (soa o) §Oyle buyurmu§tur: 
Cennet ve cehennem ~eki§tilero Cehenn':)m: Bende zorbalar ve buytikle
nenler var, dedi. Cennet: Bende insanlarm zaYiflan ve yoksullan var, 
dedi. Allah Teala ikisi arasmda hiikiim verip c':)nnete : Sen ancak Be
nim rahmetimsino Seninle kullanmdan diledigime rahmet ederim; ce
henneme de : Sen ancak Benim azab1msm, seninle kullanmdan diledi
gime azab ederim, ikinizdim her bireri de dolacaktlr, buyurduo Hadisi 
bu kanaldan sadece Mtislim rivayet etmi§tiro Allah Teala en iyi bilen
diro imam Ahmed ise hadisi ba§ka bir kanaldan ve Ebu Said el-Hudri'
den yukardakine gore daha geni§~e rivayet eder ve der ki: Bize Hasan 
ve Ravh'm o 0 0 Ebu Said el-Hudri'den rivayetine gore Allah Rastllu (soao) 
§oyle buyurmu§tur: Cennet ve cehennem birbirlerine kar§l oviindtilero 
Cehennem: Rabb1m, zorbalan, biiytiklenenleri, krallan ve e§rafl bana 
koydun, dedi. Cennet de: Rabb1m, zay1flan, fakirleri ve yoksullan bana 
koydun, dedi. Allah Teala cehenneme: Sen Benim azab1msmo Diledigimi 
sana koyanm; Cennete de : Sen Benim rahmetimsin, rahmetim her §eyi 
ku§atlro Her ikiniz de dolacaksm1z, buyurduo Cehennemlikler cehenne
me atlhrken o: Daha var ni1? dero Ona yine atlhr ve: Daha var m1? 
dero Ona atllmaya devam eder de o: Daha var m1? diye soraro Nihayet 
Allah Teala ona gelir, ayagm1 iizerine koyar da cehennem diirtiliir ve : 
Yeter, yeter, dero Cennete gelince; orada Allah'm bo§ kalmasm1 diledi
gi kadar bo§ yer kahr ve Allah Teala oras1 i~in diledigi yaratlg1 var 
edero 

Haf1z Ebu Ya'la Musned'inde der ki : Bize Ukbe ibn Mukrim'ino oo 
Ubeyy ibn Ka'b'dan rivayetine gore Allah Rastllii (soao) §oyb buyur
mu§turo K1yamet giinii Allah Teala yiice Zatlm bana tamtlr ve ben O'na 
benden ho§ritld olacag1 bir secde ile secde eder, sonra benden ho§ntld 
olacag1 bir ovgii ile O'nu overimo Bana konu§ma izni verilir, sonra ce
hennemin iki ucu arasma kurulmu§ olan S1rat uzerinden iimmetim ge
c;ero Onlar bir goz k1rpmasmdan, oktan, en soylu attan daha siir'atli 
olarak ge~erlero Ummetimden kimisi de oradan siiriinerek ge~ero Bu, 
amellerine gorediro Cehennem daha da artmlmasm ister de Allah Te
ala uzerine ayagm1 koyar ve o birbirine diirtilup sar1larak: Yeter, ye
ter, dero Ben, Havz-1 Kevser'in ba§mda olurumo Ey Allah'm el~isi, Havz-1 
Kevser de nedir? denildi de Allah Rastllii : Nefsim kudret elinde olan 
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(Allah)a yemin ederim ki onun §arabi siitten daha beyaz, baldan daha 
tath, kardan daha soguk ve kokusu miskten daha ho§tur. Onun kaplan 
YJ.ldizlarm · say1smdan daha <;oktur. Ondan i<;en insan bir daha ebediy
yen susamaz, oradan geri <;evrilen ise bir daha asla suya kanmaz, bu
yurdu. ibn Cerir de bu kavli ihtiyar etmi§tir. ibn Ebu Hatim'in Ebu 
Said el-E§ecc kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, ((0 giin ce
henneme : Doldun mu? deriz. 0 da: Daha var m1 der? )) ayeti hakkmda 
§Oyle demi§tir : Cehennem : Doldun mu? sorusuna cevaben: Dolmad1m; 
bende art1nlacak bir yer var m1? der. Hakem ibn Eban'm ikrime'den 
rivayetine gore o, ((0 da : Daha var m1? den> k1smm1 §Oyle a<;Iklar: Ben
de bir tek giri§ mi var? doldum der. Velid ibn Miislim'in Yezid ibn 
Ebu Meryem'den rivayetine gore; o, Miicahid'i §Oyle derken i§itmi§ : Ce
henneme atllma devam eder de sonunda o: Doldum, daha var m1? der. 
Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'den de buna benzer bir a<;Iklama ri
vayet edilmi§tir. Yukarda amlan alimlere gore Allah Teala'mn cehen
neme: ((Doldun mu?>> diye sormas1 ancak Rab Teala'mn cehennem iize
rine ayagm1 koymasmdan sonrad1r. i§te o zaman cehennem diiriiliip bii
riilecek ve : Bende birilerini daha i<;ine alacak fazladan yer kald1 nn? 
diyecektir. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi der ki : Bu; cehennemde bir ig
.ne yeri kadar bo~ yer kalmad1g1 zaman olacaktlr. En dogrusunu Allah 
bilir. 

Allah Teala : ((Cennet de takva sahiplerine yakla§tlnhr. zaten uzak
ta degildir.>> buyurur ki Katade, Ebu Malik ve Siiddi buray1 §Oyle a<;Ik
larlar: Cennet, takva sahiplerine yakla§tmhr. Bu durum, k1yamet gii
nii olacaktir. K1yamet ise elbette uzak degildir. Zira §iiphesiz meydana 
gelecektir. Her gelecek ise mutlaka vuku bulacaktlr. 

((i§te size vaadolunan budur. Ki o, daima Allah'a yonelen ve (Al
lah'a <;ok<;a tevbe edip hatalanndan s1ynlan, Allah'm) buyruklarma ri
ayet eden (Allah'm ahdini muhataz,a edip bozmayan ve ahdinden don
meyen) ... )) Ubeyd ibn Umeyr ( ._,~j ) kelimesini §Oyle a<;Iklar : 
Hangi meclise oturursa oturs\ln Alhih'a istigfarda bulunan ve <;ok<;a 
All~h'a yonelerek buyruklarma riayet eden. 

«Gormedigi halde Rahman'dan korkan.>> Allah'tan ba§ka kendisini 
hi<; kimsenin gormedigi gizli bir yerde Allah'tan korkan. Nitekim Allah 
Rasulil (s.a .) §Oyle buyuruyor : Bir kimse ki, yalmz oldugu halde Allah'1 
amp gozleri ya§anr ... 

«Ve Allah'a yE>nelik bir kalb ile gelenlere .>> Allah'a boy\.m egmi§, Al
lah'a yonelmi§ bir kalb-i selim ile k1yamet giinii Allah'a kavu§an kimse
ler i<;indir. 

«Selametle girin oraya (cennete) .)) Katade der ki : Onlar Allah'm 
azabmdan kurtulurla~ ve Allah'm melekleri onlara selam verir. 

«i§te bu, ebediyyet giiniidiir .>> Onlar, cennette ebedi olup asla ol-
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eyecekler, oradan aynlmayacaklar ve aynlmak da istemeyeceklerdir. 
Orada diledikleri onlarmdir.» Her neyi ki se~ip tercih etseler bulacak
r, hangi lezzet ge§idinden isteseler hemen onlara haz1r edilecektir. ibn 

Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a'mn ... Kesir ibn Miirre'den rivayetine 
ore; o, §Oyle demi§tir: Cennetlikler igin artmlacak nimetlerden birisi 
.e bulutun cennetliklerin iizerinden gegmesi ve: Ne istiyorsamz size 

::agd1raY1m? demesidir. Bir §ey ister istemez hemen onlara yagdmr. ' 
Ravi Kesir der ki: f?ayet Allah beni orada haz1r bulunduracak olursa 

n: Bize siislii cariyeler yagd1r, diyecegim, demi§tir. ibn Mes'ud'dan 
:-ivayet edilen bir hadiste Allah RasUlii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Sen 
_ennette bir ku§u arzulayacaksm da hemen online k1zarm1§ olarak dii
~ek. imam Ahmed der ki: Bize Ali ibn Abdullah'm ... Ebu Said el
Hudri'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Mii'
:nin cennette ~ocuk arzulad1g1 zaman gocugun hamileligi, dogurulmas1 
e yeti§ip geli§me:¥ .bir anda olacaktlr. Hadisi Tirmizi ve ibn Mace, Biin
ar'dan, o ise Muaz ibn Hi§am'dan rivayet etmi§tir. Tirmizi: Hasendir, 
aribdir, deyip §U fazlahg1 getirir: Arzulad1g1 §ekilde. 

Allah Teala'mn: «Kat1m1zda daha fazlas1 da var.>> kavli §U ayet-i 
erime gibidir: «Giizel davrananlara daha giizeli ve fazlas1 var.>> (Yu

: us, 26) Daha once de ge~tigi iizere Miislim'in Sahih'inde Suheyb ibn 
inan er-Rumi'den rivayete gore bu fazlahk Allah Teala'mn vech-i ke
imi'ne bakmaktlr. Bezzar ve ibn Ebu Hatim'in f?erik el-K2tdi kanahy
. .. Enes ibn Malik'den ((Kat1m1zda daha fazlas1 da var.» ayeti hakkm

a rivayetlerine gore o, §Oyle demi§tir: Rab Teala her cum'a onlara go
tinecektir. Hadisi im2tm Ebu Abdullah e§-f?afii de Miisned'inde merfu' 
arak rivayet edip §Oyle der: Bize ibrahim ibn Muhammed'in ... Enes 

bn Malik'den rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor : Cebr9Jl Allah Ra
wii (s.a.)ne iginde bir nokta bulunan bir .... yna getirdi. Hz. Peygamber 
s.a.): Bu nedir, diye sordu. Cebrail: Bu, Cum'ad1r. Sen ve iimmetin bu~ 
unla iistiin k1lmd1. insanlar -yahudi ve H1ristiyanlar- bunda size ta- . 
idirler. Bunda sizin i~in haYir vard1r. Onda oyle bir saat vard1r ki bir 

:nii'min o saata denk gelerek Allah'tan bir hay1r dilerse mutlaka ona 
cabet olunur. 0, bizim katlm1zda artlrma giiniidiir, dedi. Hz. Peygam

ber (s.a.): Ey Cebrail, art1rma giinii nedir? diye sordu. Cebrail §Oyle 
· : f?iiphesiz Rabbm, Firdevs cennetinde gerii§ bir vadi edinmi§tir. Ora-

a misk tepecikleri vard1r. Cum'a giinii olunca Allah Teala diledigi ka
dar melegi indirir. Qevresinde nurdan minberler ve onlann da iizerinde 
peygamberlerin oturaklan vard1r. Bu minberler yakut ve zeberced ile 
iislenmi§ altm minberlerle gevrilmi§tir. Bu minberlerin iizerinde de §e
.idler ve s1ddiklar vard1r. Onlarm arkalarma o misk tepeciklerine otur

tl§lardir. Allah Teala: Ben Rabbm1z1m, .size olan va'dimde §iiphesiz 
Ben sad1k'1m·. Benden isteyin ki size vereyim, buyurur. Onlar: Rabb1m1z, 
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Senden ho§nU.dlugunu dileriz, derler. Allah Tea.1a : ~uphesiz sizden ho§
nud olmm~umdur. Sizin Benden temenni edeceklerinizi yerine getirece
gim ve katlmda daha da fazlas1 var, buyurur. Onlar, Rablan kendilerine 
haYJ.r verdiginden dolay1d1r ki Cum'a guniinii severler. 0 gunde Rab
bm{z Ar§'a hiikmetmi§, o giinde Adem yaratilmi§ ve o gunde K1yamet 
kopacaktlr. imam ~afii hadisi bu §ekli ile «el-Umm)) adll kitabmm 
Cum'a bahsinde vermektedir. Bu hadisin Enes ibn Malik'e varan muh
telif kanallan vard1r. ibn Cerir bu hadisi Osman ibn Umeyr kanallyla 
Enes'den buradakinden daha. geni§ olarak zikretmi§tir. Yine burada ibn 
Cerir, Ene.s ibn Malik'den mevkUf olarak uzun bir haber nakleder ki, 
bu haberin i9inde bir9ok gariblikler vard1r. 

imam Ahmed der ki: Bize Hasan'm ... Ebu Said el-Hudri'den, onun 
da Allah Rasulii (s.a.)nden rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §byle bu
yurmm~tur: Ki§i cennette yetmi§ sene yerinden ba§ka bir yere aynlmak
Sizm yaslamr. Sonra bir kadm ona gelir ve omuzuna dokunur. Yiiziinii 
ona 9evirir ve gorur ki yanaklan aynadan daha parlaktlr. Uzerindeki en 
degersiz inci, Dogu ile Bati arasm1 aydmlatlr. Kadm ona selam verir, o 
selamm1 ahr ve sorar : Sen kimsin? Kadm: Ben Allah katmdaki fazla
hktamm, der. Uzerinde yetmi§ hulle vard1r. Onun en a§ag1 derecede ola
m Tuba'dan k1rm1Z1 kan rengindedir. Ki§i baki§lanm o kadma 9evir
diginde bald1rlarmm iligini gorur. Uzerinde oyle ta9lar vard1r ki bu ta
cm en degersiz incisi Dogu ile Bat1 arasm1 aydmlat1r. Abdullah ibn Vehb 
de hadisi bu §ekilde Amr ibn Haris'den, o da Derrac'~an rivayet etmi§
tir. 
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da bulunanlan alt1 giinde yarattlk. Ve Bize hi<; bir yorgun
luk da dokunmad1. 

39 - Ne derlerse sabret sen. Giine~in dogu~undan ev
vel ve bat1~1ndan once Rabb1n1 hamd ile tesbih et. 

40 - Gecenin bir boliimiinde ve secdelerin ard1ndan 
da O'nu tesbih et. 

Kalbi Olan 

Allah Teala buyurur ki : Biz, bu inkarc1lardan once daha kuvvetli 
olan, say1ea daha c;ok, kuvvetc;e daha giic;lii olan ve yeryiiziinii diyar 
diyar gezip dola§arak ara§tlran, bunlarm i'mar etmesinden daha c;ok 
yeryiiziinii i'mar eden nice nesilleri yok etmi§izdir. ibn Abbas «Diyar 
diyar dola§an.» k1sm1m : Orada eserler b1rakan, §eklinde; Miicahid: Yer
yiiziinii dola§an, §eklinde; Katade de: Sizin dola§bgm1zdan daha c;ok n- . 
z1k ve ticaret, kazanc; arayarak iilkelerde dola§an, §eklinde ac;Iklaml§
lardlr. ( ... ) 

Allah Teala: «Kurtulu§ var m1?» buyurur ki, onlar ic;in Allah'm 
kaza ve kaderinden kac;acak bir yer var m1? Onlarm toplad1klan, Al
lah'm elc;ilerini yalanlami§ olarak geldiklerinde kendilerine fayda verip, 
Allah'm azabm1 onlardan geri c;evirecek mi? i§te sizler ic;in kac;1p kur
tulacagmiz ve s1gmacagm1z bir yer yoktur . 

« ~iiphesiz, bunda kalbi ol (up da anlay) an veya haz1r bulunup da ku
lak veren (sozii dinleyip ezberleyen, kalbi ve akll ile anlayan) kimseler 
ic;in elbette bir ogiit, (bir ibret) vard1r.» Miic2thid a.y~t-i kerime'deki 
( ~ ) kelimesini, ak1lla izah eder. Yin (.. 1Vllicahid «Veya haz1r bu
lUnup da kulak veren kimselern k1smm1 §byle ac;1klar : Aklma ba§ka bir 
§ey getirmeyen ve kalbiyle haz1r bulunup kulak v'=ren kimseler ... ( ... ) 

Allah Teala'nm : «Andolsun ki, Biz, gokleri, yeri ve ikisinin arasm
da bulunanlan alb giinde yaratbk. Ve Bize hie; bir yorgunluk da dokun
madu kavlinde k1yamet ve Allah'a donii§iin kalblere yerle§tirilmesi 
vard1r. Zira gokleri ve yeryiiziinii yaratmaya kadir olup bunlan yarat
makla yorulmayan, hie; §iiphesiz evleviyyetle oliileri diriltmeye de ka
dirdir. Katade der ki : Yahudiler - Allah'm la.netleri onlar iizerine ol
sun--:- : Allah gokleri ve yeri alb giinde yaratt1, soma yedinci giinde is
tirahat etti. Bu giin Sebt giiniidiir, demi§lerdi. Onlar bugiine rahat gii
nii ismini verirler. Allah Teala onlarm bu te'vil ve sozlerini yalanlama 
sadedinde olarak : «Ve Bize hie; bir yorgunluk da dokunmadu ayetini 
indirdi. Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde de §Oyle buyurur : HGbr
mezler mi ki ; gokleri ve yeri yaratan ve onlan yaratmaktan yorulmayan 
Allah, oliileri de diriltmeye kadirdir. Evet o, muhakkak her §eye kadir-
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dir.» (Ahkaf, 33), «Elbetteki goklerin ve yerin yaratllmas1, insanlarm 
yaratllmasmdan daha biiyiiktiir.» (Gafir, 57), «Sizi yaratmak m1 daha 
zordur, yoksa gogii yaratrrtak m1? Ki Allah onu bina etmi§tir.» (Nazi
at, 27). 

Allah Teala buyurur ki: « (Yalanlayanlar) ne derlerse sen sabret. 
(Onlardan giizel bir §ekilde aynhp onlan terket.) Giine§in dogu§undan 
evvel ve batl§mdah once Rabbm1 hamd ile tesbih et.11 isra ve Mi'rac'
dan evvel farz namazlar giine§in dogu§undan once fecr vaktinde ve 
giine§in bati§mdan once ikindi vaktinde olmak iizere iki idi. Geceleyin 
kalk1p ibadet etme bir sene siireyle Hz. Peygamber (s.a.) ve iimmetine 
vacib idi. Sonra bunun vacib olU§U iimmeti hakkmda nesh olundu. Da
ha sonra Allah Teala, biitiin bunlan isra Gecesi be§ vakit namazla kal
dirdL Fakat sabah ve ikindi namazlan bu be§ vakit namaz ic;inde kald1. 
Bu ikisi giine§in dogu§undan evvel ve giine§in batl§mdan oncedir. 

imam Ahmed der ki: Bize Veki'in ... Cerir ibn Abdullah'dan rivaye
tine gore o, §Oyle demi§tir: Biz Hz. Peygamber (s.a.)in yamnda oturu
yorduk. Aym ondordiincii gecesi aya baktl ve §oyle buyurdu: Sizler 
Rabb1mza arzolunacaksm1z ve §U aYl gordiigiiniiz gibi birbirinize eziyet 
vermeksizin O'nu goreceksiniz. ~ayet giine§in dogu§undan ve batl§mdan 
once namaz k1lmaya giic; yetirebilirseniz bunu yapm. Daha sonra Allah 
Rasfllii: «Giine§in dogu§undan evvel ve batl§mdan once Rabbm1 hamd 
ile tesbih et.11 ayetini tilavet buyurdu. Buhari, Muslim ve Kiitiib-ii Sitte 
sahiplerinden digerleri hadisi ismail kanahyla rivayet etmi§lerdir. 

«Gecenin bir boliimiinde O'nu tesbih et (O'nun ic;in namaz k1l) 11 
ayet-i kerime'si Allah Teala'nm §U kavli gibidir: «Geceleyin yalmz sana 
mahsus olmak iizere tehecciid namaz1 k1l. Umulur ki Rabbm, seni ogiil
mii§ bir makama gonderiverir.ll (isra, 79). ibn Ebu Necih'in Miicahid> 
den, onun da ibn Abbas'tan rivayetine gore «Secdelerin ardmdan da 
O'nu tesbih et.11 ayeti kerime'sinde namazdan sonraki tesbih kastedil
mektedir. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu Hiireyre'den rivayet 
edilen §U hadis de bu gorii§ii destekler mahiyettedir: Ebu Hiireyre di
yor ki: Muhacirlerin fakirleri geldiler ve: Ey Allah'm elc;isi, mall c;ok 
olan zenginler yiice dereceleri ve cennetteki deva.mll nimetleri ahp go
tiirdiiler, dediler. Allah RasUlii: 0 da neden? diye sordu. Onlar: Bizim 
namaz klldig1m1z gibi namaz k1llyorlar, bizim oruc; tuttugumuz gibi oruc; 
tutuyorlar, biz tasaddukta bulunamazken onlar tasadduk ediyorlar, biz 
kale azad edemezken onlar azad ediyorlar, dedner. Allah RasUlii §oyle 
buyurdu: Size oyle bir §ey ogretecegim ki onu yaptlgm1z takdirde siz
den sonrakileri gec;ersiniz. Sizin yapt1gm1z gibi yapanlar QI§mda hie; 
kimse sizden daha iistiin olmaz: Her namazm akabinde otuz iic;er kere 
Allah'1 tesbih eder, Allah'a hamdeder ve Allah'1 ulularsm1z. Onlar daha 
sonra: Ey Allah'm elc;isi, mal sahibi ·karde§lerimiz bizim yaptlklanmiZl 
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i§ittiler ve bizim yaptlklanm1z gibisini yaptllar, dediler de bunun uzeri
ne Allah Rasulu : Bu; Allah'm bir lutfudur ki diledigine verir, buyur
du. 

«Secdelerin ardmdan da O'nu tesbih et.» ayet-i kerime'sinden mak
sadm ne olduguna dair ikinci bir gorti§e gore bu; ak§am namazmdan 
sonra k1lman iki rek'at nafile namazd1r. Bu; Hz. Orner, Hz. Ali ve oglu 
Hz. Hasan, ibn Abbas, Ebu Htireyre ve Ebu Umame'den rivayet edil
mi§tir. Mucahid, ikrime, .~a'bi, Nehai, Hasan el-Basri, Katade ve ba§
kalan da boyle soylemi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Veki' ve Abdur
rahman'm ... Hz. Ali' den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Rasu
lti (s.a.) sabah ve ikindi namazlan dl§mda her farz namazm pe§inden 
iki rek'at namaz k1lard1. Abdurrahman: Her namazm akabinde, demi§
tir. Hadisi Ebu Davud ve Nesei, Sufyan es-Sevri kanallyla rivayet etmi§
lerdi:r. Nesei'nin rivayet zincirinde: Mutarrif, Ebu ishak'dan fazlallg1 
vard1r. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Harlin ibn ishak el-Hemedani'nin ... 
ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Bir gece Allah Rasulu 
(s.a .)ntin yanmda geceledim. S'abah namazmdan once <;abucak iki rek'
at namaz k1ld1 sonra da namaza c;1ktl. ~oyle buyurdu: Ey ibn Abbas, sa
bah namazmdan onceki iki rek'at, ytld1zlarm ardmdan yap1lan tesbih; 
ak§am namazmdan sonraki iki rek'at namaz da secdelerin ardmdan 
yap1lan tesbihtir. Hadisi Tirmizi de Ebu Hi§am er-Rifai'den, o ise Mu
hammed ibn Fudayl'dan rivayet etmi§tir. Tirmizi: Hadis garibdir, sade
ce bu kanaldan rivayetini biliyoruz, demi§tir. ibn Abbas'tan rivayet edi
len ve onun, bir gece teyzesi Meymune'nin evinde geceleyip o gece Hz. 
Peygamber (s.a.) ile otuz ti<; rek'at namaz k1ld1gm1 belirten hadis, Bu
hari ve Mtislim'in Sahih'lerinde ve ba§ka eserlerde mevcuddur. Ancak 
bu fazlallk garib olup sadece bu kanaldan rivayetiyle bilinmektedir. Ha
disin ravilerinden Ru§deyn ibn Kureyb, zay1f bir ravidir. Herhalde bu 
fazlallk ibn Abbas'tan mevkuf olarak nakledilmi§ olmalid1r. En dogru
sunu Allah bilir. 

41 - · Bir munadinin yak1n bir yerden <;ag1racag1 gune 
kulak ver. 



7466 lBN KES!R (Ci.iz: 2S; Sftre: 50 

42 - 0 gun bu sayhay1 gerc;ekten ifiiteceklerdir. ifite 
bu, c;Iklfi gunudur. 

43 - Suphesiz oldurecek de, diriltecek de Biziz Biz. Ve 
donufi de ancak Bizedir. 

44 ~ 0 gun yer yanhr, onlar c;abucak c;1karlar. ifite bu, 
Bize gore kolay olan bir hafiirdir. 

45 - Biz, onlann dediklerini c;ok iyi biliriz. Sen onlann 
ustunde bir zorba degilsin. Tehdidimden korkacaklara 
Kur'an'la ogut ver. 

Bir Mtim1di 

Allah Tea.la buyurur ki: « (Ey Muhammed,) bir miinadinin yakm 
bir yerden c;ag1racag1 gfule kulak ver.» Katade'nin rivayetine gore Ka'b 
el-Ahbar §6yle diyor: Allah Teala bir melege emredecek c": ::::!<>yt el
Makdis'in kayas1 uzerinde §6yle nida edecek: Ey c;urumu§ kemikler, ey 
parc;a parc;a olmu§ mafsallar, Allah hukumlerin aynlmas1 ic;in bir araya 
gelmenizi emrediyor. 

«0 gun bu sayhayl gerc;ekten i§iteceklerdir.» ayet-i kerime'sinde 
birc;oklarmm §Uphelendikleri hakkl getirecek olan Sur'a uftirtilme kasd
edilmektedir. <<i§te bu, (kabirlerden) c;1k1§ gunudur. ~uphesiz oldure
cek de, diriltecek de Biziz Biz. Ve donu§ de ancak Bizedir.» Yaratmaya 
ilk ba§layan, sonra tekrarlayan O'dur. Bu, O'na pek kolayd1r. Butun 
yaratlklarm donu§ti O'nad1r. Herkesin amelinin kar§1llgm1 verecek: 
Ameli hay1r ise kar§1llg1 da hay1r; ameli kotu ise kar§1llg1 da kotu ola
caktlr. 

Allah Teala: «0 gun yer yanhr, onlar c;abucak c;1karlar.» buyurur 
ki, Allah Teala gokten bir yagmur indirecek de bununla tanenin su ile 
toprakta bittigi gibi yaratlklarm cesedleri kabirlerinde bitecek. Cesed
ler olu§unca Allah Teala isratil'e emredecek de, o Sur'a tiftirecek. Ruh
lar Sur'daki bir delige konulmu§ olacaklar. israfil Sur'u uftirdugu za
man ruhlar gokle yer arasmda dalgalanarak <;lkacaklar. Allah Tea.la : 
izze't ve Celal'im hakk1 ic;in her ruh daha onceden canland1rmakta oldu
gu cesede donecek, buyuracak. Boylece her ruh, cesedine donecek ve Yl
lan sokmu§ kimsenin vucudunda zehirin i§ledigi gibi cesede i§leyecek. 
Yeryuzu o gun yanlacak ve onlar h1zla Allah'm emrine ko§arak hesab 
yerine gidip duracaklar. «0 c;ag1rana ko§arak, kafirler: Bu, zorlu bir 
gundur, derler.» (Kamer, 8), «0, sizi c;ag1rd1g1 gun; hamdederek dave
tine uyarsm1z. Ve t;ok az kalml§ oldugunuzu zannedersiniZ.ll (i:sra, 52). 
Muslim'in Sahih'inde Enes'ten rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulu 
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~oyle buyurur: Yeryti.zunun kalkmas1 i<;in yanlacag1 ilk kimse benim. 
<< i~te bu, Bize gore kolay olan bir ha§irdir. (Bu tekrar ditiltme Bizim 

i<;in son derece kolayd1r.) » Allah TeaJa ba§ka ayet-i kerime'lerde de 
~oyle buyurur: «Ve Bizim emrimiz birdir; bir goz k1rpmas1 gibidir.» 
(Kamer, 50), «Sizin. yaratllmamz da, yeniden diriltilmeniz de bir tek 
ki~ininki gibidir. ~uphesiz ki Allah Semi'dir. Basir'dir.» (Lokman, 28). 

<:Biz, onlann dediklerini <;ok iyi biliriz. 11 Bizim ilmimiz, m\i§rikle
rin sana soylemekte oldugu yalanlamalan ku§atmi§tlr. Bu seni uzme
sin. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de ise §oyle buyurmaktad1r : 
«Andolsun, onlarm soylediginden dolay1 kalbinin Slkildigmi biliyo:r;uz. 
Sen hemen Rabb1m hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana 
yakin gelinceye kadar Rabbma ibadet et.» (Hicr, 97-99). 

«Sen, onlann ustunde bir zorba degilsin. (Onlan hidayete zorlaya
cak degilsin ve bu senin gorevlerinden de degildir.) >> Mucahid, Katade 
ve Dahhak, «Sen, onlarm ustunde bir zorba degilsin.>> ayetini: Sen, on
lara kar§I kibir ve ceberut sahibi olma, §eklinde a<;Iklarlar. Ancak bi
rinci a<;1klama daha uygundur. ( .. . ) 

«Tehdidimden korkacaklara Kur'a,n'la ogut ver.» Sen, Rabbmm ri
saletini teblig et. Sen ancak Allah'm tehdidinden korkan ve vaadini 
uman kimseye ogut verirsin. Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde : 
«Senin vazifen sadece teblig etmektir. Hesab gormekse Bize d\i§er.>> 
(Ra'd, 40), «Sen ogut ver. Esasen sen sadece bir ogutcusun. Sen, onlara 
zor kullanacak degilsin.>> (Ga§iye, 21, 22), «Onlan hidayete erdirmek 
sana d\i§mez. Allah diledigini hidayete erdirir. 11 (Bakara, 272), «Mu
hakkak ki sen, her sevdigini hidayete erdiremezsin. Ama Allah, diledigi
ni hidayete erdirir.» (Kasas, 56) buyururken, aym sebeple burada da 
§Oyle buyurmakta : «Sen, onlann ustunde bir zorba degilsin. Tehdidim
den korkacaklara Kur'an'la ogut ver.» Katade §Oyle dermi§ : Ey Allah'1m 
bizi tehdidinden korkan ve vaadini umanlardan k1l. Ey Barr, ey Rahim. 

KAF SURESiNiN SONU 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Esip sa vuranlara. 
2 - Yiiki.inii yiiklenenlere, 
3 - Kolayca suziilenlere, 
4 - i1?i ay1ranlara andolsun ki, 
5 - Suphesiz size vaadolunan elbette dogrudur. 
6 - Suphesiz ceza elbet vuku'bulacaktir. 
7 - Hareli yollara sahip goge andolsun ki; 
8 - Suphesiz siz, ihtilafh bir sozdesiniz. 
9 - Ondan dondurulen kimseler donduriiliir. 

10- Kahrolsun o koyu yalancllar. 
11 - Ki onlar; koyu bir cehalet i~erisinde kalmi1? gafil

lerdir. 
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12 - Din gunu ne zaman? diye sorarlar. 
13 - 0, ke~dilerinin ate!?e sokulacaklan gundur. 
14 - Tadln azabllllZl, i!?te acele istediginiz bu idi. 

Yiikiinii Yiiklenenler 

~u'be ibn Haccac'm Sernrnak kanahyla .... Hz. Ali ibn Ebu Talib'den 
rivayetine gore o, Kufe'de rninbere <;Ikrnl§ ve: Bana Allah'm kitabmdan 
hangi ayeti, Rasulullah'm hangi siinnetini sorarsamz size onu haber 
veririrn, derni§ti. ibn Keva kalk1p: Ey rnii'rninlerin erniri, Allah Teala'
mn <<Esip savuranlara.n kavlinin rnanas1 nedir? diye sordu. Hz. Ali: 
Riizgard1r, dedi. Onun «Yiikiinii yiiklenenlere.n kavlinin anlarn1 nedir? 
sorusuna: Buluttur, cevab1m verdi. «Kolayca siiziilenlere.n ayetinin an
larnl nedir? sorusuna: Gernilerdir, cevabm1 verdi. Yine onun «i§i ayl
ranlara.n kavlinin anlarn1 nedir? sorusuna da: Meleklerdir, cevab1m 
verdi. Bu hususta bir de rnerfu' hadis rivayet edilir ki Hafiz Ebu Bekr 
el-Bezzar'm ibrahirn ibn Hani kanahyla ... Said ibn Miiseyyeb'den ri
vayetine gore o, §oyle anlatlyor: Sabig et-Ternirni, Orner ibn Hattab'a 
geldi ve: Ey Mii'rninlerin erniri, bana esip savuranlan haber ver, dedi. 
Hz. Orner: Onlar riizgarlard1r: ~ayet bunu Allah RasUlii (s.a.)niin soy
ledigini i§itrni§ olrnas~yd1rn soylernezdirn, dedi. Sabig: «i§i ay1ranlarn1 
bana haber ver, dedi. Hz. Orner: Bunlar rneleklerdir. ~ayet bunu Allah 
Rasulii (s.a.)niin soyledigini i§itrni§ olrnasayd1rn soylernezdirn, dedi. Sa
big: Bana: «Kolayca siiziilenlerni haber ver, dedi. Hz. Orner: Onlar ge
rnilerdir. ~ayet bunu Allah Rasulii (s.a.)niin soyledigini i§itrni§ olrnasay
dlrn soylernezdirn, dedi ve oila yiiz sopa vurulrnasm1 sonra da bir eve 
hapsedilrnesini ernretti. iyile§ince tekrar ona yiiz sopa vurdu ve bir 
sernere yiikleyip Ebu Musa el-E§'ari'ye: insanlan oriunla birlikte otur
rnaktan rnen'et diye yazd1. 0 bir siire bu dururnda kald1 da sonunda 
Ebu Musa'ya gelerek daha once ic;inde duyrnakta oldugu duygulan nef
sinde bulrnad1gma dair ag1r ag1r yerninler etti. Bunun iizerine Ebu Mu
sa da dururnu Hz. Orner'e yazd1 ve Hz. Orner'in : Oyle samyorurn ki dog
ru soylerni§tir, cevab1 iizerine insanlarla oturrnakta serbest b1raktl. Ebu 
Bekr el-Bezzar der ki: Hadisin ravileri arasmda bulunan Ebu Bekr ibn 
Ebu Sebre, yurnu§ak, Said ibn Selarn ise hadis ashabmdan degildir. Ben 
de derirn ki: Bu hadisin Rasulullah'a ula§tlnlrnasl zaytftlr. :Oogruya ya
km goriineni ise onun Hz. Orner iizerinde rnevkUf olrnas1d1r. Sabig ibn 
Asel ile Hz. Orner arasmdaki gec;en hadlse rne§hurdur. Hz. Orner'in onu 
dovrnesi onda gordiigii in€td ve rnuhatabm1 zor dururnda b1rakrna arzu
su olrnahd1r. En dogrusunu Allah bilir. Hafiz ibn Asakir bu olayt Sa
big'in hal tercernesinde uzunca anlatlr. ibn Abbas, ibn Orner, Miicahid, 

.Said ibn Ciibeyr, Hasan el-Basri, Katade, Siiddi ve bircoklan da ayetleri 
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bu §ekilde tefsir etmi§lerdir. ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim bunun di§mda 
bir a~aklama nakletmemi§lerdir. ccEsip savuranlar»dan maksadm daha 
once ge«;tigi iizere riizgar, ccYiikiinii yiiklenenler»den maksadm daha 
once ge«;tigi iizere bulut oldugu soylenmi§tir. Qiinkii o su yiiklenmek
tedir. ccKolayca siiziilenler»e gelince; daha once de ge«;tigi iizere Cum
hur'dan nakledilen me§hur gorii§ bunlarm, su iizerinde kolayca siiziilen 
ve ak1p giden gemiler oldugudur. Baz1lan ise bunlarm, yoriingelerinde 
kolayca siiziilen Yild1zlar oldugunu soylemi§lerdir. Boylece en a§ag1dan 
en yiiceye daha sonra da yiice olanma yiikselme ger«;ekle§ebilsin. Riiz
garlarm iizerinde bulut, ondan da yukarda y1ld1zlar ve onlarm da iize- · 
rinde i§i aYlran melekler vard1r. Onlar Allah'm §er'i ve kevni emirlerini 
indirirler. Biitiin bunlar Allah'm, ahiretin vukuuna dair yeminleridir. 
Bu sebepledir ki §Oyle buyurur: cc~iiphesiz size vaadolunan elbette dog
ru (bir haber)dur. ~iiphesiz ceza (ve hesaba «;ekme) elbet vuku'bula
caktlr.» 

ibn Abbas ccHareli yollara sahip goge andolsun ki.» ayet-i kerime'
sini: Kararh, goz kama§tlnci giizellikte goge andolsun ki, §eklinde a«;Ik
lar. Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Ebu M9Jik, Ebu Salih, Siiddi, 
Katade, Atlyye el-Avfi, Rebi' ibn Enes ve ba§kalan da boyle soylemi§
lerdir. Dahhak, Minhal ibn Amr ve ba§kalan ise buray1 §oyle a«;Iklarlar: 
Riizgar su, kum ve ekinlere vurdugu ~aman nas1l k1vnhr ve i«; i«;e yol
lar olU§Ursa i§te ayet-i kerime'deki ( ~~ ) kelimesl gok i«;in bu an
lamda kullamlmi§tlr. ibn Cerir'der ki : Bana Ya'kub ibn ibrahim'in .. . 
Ebu K1labe'den, onun Allah Rasulii (s.a.)niin ash9,bmdan birisinden, 
rivayetine gore Allah Rasulii §oyle buyurmu§tur: ~iiphesiz sizin ardmiz
dan son derece yalanc1 ve dalalete dii§iiriicii olan vard1r. Onun ba§l ar
kasindan k1virc1k ve yol · yoldur. Onun ba§mm arkadan goriinii§iinii 
ifadede Allah Rasuliiniin kullanmi§ oldugu ( ~ ) kelimesi ile, 
onun sa«;larmm yol yol kiv1rc1k olU§U anlatllmak istenmi§tir. Ebu Salih 
bu kelimeyi §iddetle, Husayf saglamhkla a«;Iklarken, Hasan ibn Ebu 
Hasan el-Basri gogiin y1ldizlarla saglamla§tmlmi§ oldugu a«;1klamasm1 
getirir. Katade'nin Salim ibn Ebu Ca'd kanahyla ... Abdullah ibn Amr'
dan rivayetine gore . ccHareli yollara sahip goge andolsun ki.>> ayetinde 
yedinci gok kasdedilmektedir. Abdullah ibn Amr bu sozii ile sanki i«;in
de sabit Yildizlarm bulundugu gogii kasdetmektedir. En dogrusunu Al
lah bilir. Astronomi alimlerinden «;oguna gore ise bu, yedinci gogiin de 
iizerinde bulunan sekizinci felekdedir. En dogrusunu Allah bilir. Biitiin 
bu sozler aslmda bir tek §eye donmektedir ki o da bu semamn son de
rece giizel olu§udur. Nitekim ibn .Abbas da boyle soylemi§tir. Bu gok; 
giizelliginden yiiksektir, §effaftlr, saglamd1r, yap1s1 muhkemdir, geni§
tir, goz kama§tlnci giizelliktedir. Sabit ve seyyare yildizlarla, parlak 
yildizlar, giine§ ve ay ile siislenmi§tir. 

Tefsir, C : XIII; F . 469 
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Allah Teala: «~ti.phesiz siz ihtiHHll bir sazdesiniz.n buyurur ki ey 
Allah'm el~,;ilerini yalanlayan mti.§rikler; §ti.phesiz siz toplamp bir araya 
gelmeyen karars1z ve birbirine z1d bir saz ti.zerinesinizdir. Katade der 
ki: ~ti.phesiz sizler Kur'an'1 dogrulayan ve yalanlayan sazler arasmda 
ihtilafh bir sa:z; iizeresiniz. 

((Ondan dandti.riilen kimseler dandiiriiliir.n Bu ihtiliHll sazler an
cak sap1tm1§ olanlarm yamnda degerli ve ge~,;erlidir . Zira batll bir saz
diir ve ancak anlayl§l olmayan, budala, gafil, sap1tm1§ ve dandiiriilmii§ 
olanlar bu sazle dalalete dti.§er, dondiiriilti.r ve bu saze boyun egerek ta
bi olur. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de §ayle buyurur: 
<<Muhakkak ki sizler ve tapt1klanmz O'na kar§l hi<; kimseyi fitneye sii
riikleyebilecek degilsiniz. Tabil cehenneme girecek olan miistesna.l) 
(Satfat, 161-163). 

ibn Abbas ve Siiddi, ((Ondan dandiiriilen kimseler dandiirti.liir. ll 
ayet-i kerime'sini : Sap1tm1§ olanlar ondan sapar, §eklinde; Mti.ca,hid : 
Garii§ti. zay1flatllm1§ olanlar ondan ~,;evrilip uzakla§tmllr, §eklinde; Ha
san el-Basri de: Bu Kur'an'dan onu yalanlayanlar dandiiriiliip ~,;evrilir, 
§eklinde a<;1klam1§lard1r. 

Miicahid, ((Kahrolsun 0 koyu yalancllar.n a . .yet-i kerime'sindeki 
( 0y~l ) kelimesini: Yalanc1lar, §eklinde terceme eder. Bu; abese 
suresindeki «Cam <;1ksm o insamn, o ne nankardiir.n (Abese, 17) kav
li gibidir. Bunlar biz yeniden diriltilmeyecegiz diyen, buna inanmayan 
yalanc1lard1r. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha ((Kahrolsun o 
koyu yalancllar.n ayetinde: ~ti.pheye dii§enlere la'net olsun, denilmek 
istendigini sayler. Aym, §e.kilde hutbelerinde Muaz (r.a.) da: ~ti.pheye 
dii§Emler helak olmu§tur, dermi§. Katade de bunlarm gafil ve zanlara 
kapllan kimseler oldugunu sayler. 

ibn Abbas ve bir<;oklan ((Ki onlar, koyu bir cehalet i<;erisinde kal
ffil§ gafillerdir.)) ayetini .§ayle a<;1kllyorlar: Onlar ki kiifti.r, §iiphe ve ko
yu bir cehalet i<;erisinde kalml§, gaflet i<;inde oyalanan kimselerdir. 
Onlar: ((Din giinii ne zaman? diye sorarlar.n Bu sazti. bir yalanlama, 
inad, §iiphe ifadesi olarak! bir de uzak gardiikleri i<;in saylemektedir
ler. Allah Teala da §ayle buyurur: ((0, kendilerinin ate§e sokulacaklan 
giindiir.n ibn Abbas, MiicaP,id, Hasan ve bir<;?klan, ayet-i kerime'deki 
( 0p ) fiili hakkmda §ayle diyorlar : Altmm satiyeti ate§te de
nenip tecrti.be edildigi gibi onlar da (ate§e sokularak) azab olunacak
lardlr. Miicahid, ikrime, ibrahim en-Nehai, Zeyd ibn Eslem ve Sti.fyan 
es-Sevri gibi alimlerin de i<;inde bulundugu bir cemaat ise bu fiili; yakl
lacaklar, anlamma alm1§lard1r. 

((Tadm azabmlZlll ayetini Mti.cahid: Tadm yaklll§llllZl, §eklinde; bir 
ba§kas1: Tadm az§ .. bmlZl, §eklinde anlaml§tlr. Onlara bir azarlama, 
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sw;lama, hakaret ve kiic;iiltme olarak: «i§te acele istediginiz bu idi.» 
denilir. 

15 - Siiphesiz ki miittakiler, cennetlerde ve c;e~meler
dedirler. 

16 ___:. Rabfann1n kendilerine verdigini alm1~ olarak. 
Zira onlar bundan once de ihsan edenlerdi. 

17 - Onlar gecenin az bir k1srmnda uyurlard1. 
18 - Seher vakitlerinde de istigfar ederlerdi. 
19 - Onlann mallannda yoksullar ve muhtac;lar ic;in 

de bir hak vard1r. 
20 - Kesin olarak inananlar h;in yeryiiziinde ayetler 

vard1r. 
21 - Kendi nefislerinizde de. Hala gormez misiniz? 
22 - R1zk1n1z da, size vaadolunan ~eyler de semadad1r. 
23 - Gogiin ve yerin Rabb1na andolsun ki; bu, sizin 

konu~man1z gibi kesin ve gerc;ektir. 

Cennetler ve (:e~meler 

Allah Teala, Zatmdan korkan kimselerden haber vererek buyutur 
ki: 0 bedbahtlarm ic;inde bulundugu azab, cezalandlrma, ve bukagllann 
tersine onlar Allah'a donecekleri giinde cennetlerin ve pmarlarm ba§
larmda ola,cak*~rd1r . . ibn C_erir; «Habls.rmm k.endiler-ine 47erdi:gini -alnll§' 
olarak.» k1sm1m §Oyle ac;1klar : Allah'm kendilerine emretmi§ oldugu 
farzlan i§lemi§ kimseler olarak. «Zira onlar bundan once de ihsan eden
lerdi.» Yani farzlar kendilerine farz k1lmmazdan once de amellerinde 
iyi kimselerdi. ibn Cerir, ibn Humeyd kanahyla .. . ibn Abbas'tan «Rab
larmm kendilerine verdigini alrm§ olarak.» ayeti hakkmda rivayet eder 
ki o, §Oyle demi§tir: Rablarmm kendilerine verdigi farzlan alml§ olarak. 
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Onlar bu fazrlardan once de iyi i§ler yaparlardL Bu haberin isnad1 za
ytftlr ve ibn Abbas'tan ~ivayeti sahih degildir. Osman ibn Ebu ~eybe de 
bu haberi Muaviye ibn Hi§am kanahyla .. . ibn Abbas'tan zikretmi§
tir. ibn Cerir'in bu tefsiri §liphelidir. Zira ayetteki ( . J..b:-T ) keli
mesi <<~liphesiz onlar cennetlerde ve ge§melerdedirler.» ktsmmm hal'i
dir. Allah'tan korkan kimseler cennet ve pmar ba§larmda olmalan ha
linde Rablannm kendilerine bah§etmi§ oldugu nimetler, sevingler, gu
zel hal ve durumlan almi§ olarak bulunacaklardir. 

«Zira onlar bundan once de ( dlinya yurdunda.) ihsan edenlerdi.» 
Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Gegmi§ gunlerde pe
§inen i§lediklerinize kar§Ihk afiyetle yeyin ve igin, denir.» (Hakka, 24) 
buyurur. Daha sonra Allah. Teala, onlarm iyi amellerini §U kavli ile be
yan buyuruyor: «Onlar, gecenin az bir k1smmda uyurlardL» Mufessirler 
bu ayetin tefsirinde iki gorli§ ileri surerler : 

1 - ( !)~ ) fiilinin ba§mda bulunan edat olumsuzluk 
edatldlr. Buna gore anlam1: Onlann uyumad1klan vakit gecenin az bir 
k1sm1 idi, §eklindedir. ibn Abbas der ki : Onlarm uzerinden bir gece 
gegmi§se onlar az bir §ey de olsa mutlaka ondan ahrlard1 (uyurlardl.) 
Mutarrif ibn Abdullah'dan rivayetle Katade §oyle der : Onlarm uzerin
den Allah ic;in namaz kilmadiklan gecelerin gec;tigi pek azd1r. Onlar ya 

. o gecenin evvelinde veya ortasmda bir vakitte mutlaka namaz kilml§
lardlr. Mucahid: Teheccud namaz1 k1lmaks1zm sabaha kadar uyuduk
lan geceler azd1r, derken Katade de aym ~g1klamaya i§tirak eder. 
Enes ibn Malik ve Ebu'l-Aliye derler ki: Onlar ak§am ve yats1 arasmda 
namaz k1larlard1. Ebu Ca'fer el-Bak1r da : Onlar yats1 namaz1 k1Imcaya 
kadar uyumazlard1, der. 

2 - Bu fiilin ba§mdaki edat fiillerin manasm1 masdara c;eviren 
edattlr. Buna gore anlam: Onlarm geceleyin uyumalan az olurdu, §ek
lindedir. ibn Cerir bu ac;Iklamayt tercih ediyor. Hasan el-Basri «Onlar 
gecenin az bir k1smmda uyurlardL» ayetini §oyle ag1khyor : Onlar gece 
ibadetine katlamrlar, gecenin c;ok az bir k1smmda uyurlar, istekli olarak 
gece ibadetini seher vaktine kadar uzat1rlard1 ki boylece istigfarda bu
lunmaJan seher vaktinde olurdu. Katade'nin rivayetine gore Ahmed 
ibn Kays, «Onlar gecenin az bir k1smmda uyurlardL» ayeti hakkmda 
§Oyle diyor: Onlar c;ok az uyurlard1, ben bu ayet-i kerime'ye ehil olanlar
dan degilim. Hasan el-Basri'nin rivayetine gore Ahmed ibn Kays §oyle 
dermi§: Amelimi cennetliklerin ameliyle kar§Ila§tlrdlm. Bir de gordum 
ki onlar, bizden c;ok c;ok farkhlar. Onlar oyle bir kav-im ki biz onlarm 
amellerine ula§amayiz. Geceleyin c;ok az uyurlard1. Amelimi cehennem
liklerin ameliyle kar§Ila§tirdlm ve gordum ki onlar kendilerinde hi~ bir 
haytr olmayan, Allah'm kitabm1 ve elc;ilerini yalanlayan, olumden son
ra diriltilmeyi yalanlayan bir kavimdir. Derece itibanyla bizim en ha-
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yirlllanmizdan oyle bir kavim gordtim ki onlar salih amelleri kotti amel
lere kan§tlrml§lardir. 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'in naklettigine gore Temimo
gullarmdan birisi Ubeyy'e: Ey Ebu Usame, ben ikimizde bulamad1g1m 
bir s1fat duydum. Allah oyle bir kavmi zikrediyor ki, onlar «Gecenin az 
bir k1smmda uyurlarmi§.n Allah'a yemin ederim ki bizler (onlarm tam 
tersine) gecenin c;ok az bir k1smmda ibadet ediyoruz, demi§ti. Ubeyy 
ona dedi ki: Uykusu geldigi zaman uyayan, uyand1g1 zaman Allah'tan 
korkan kimseye ne mutlu. · 

Abdullah ibn Selam der ki : Allah Rasulti (s.a.) Medine'ye geldigin
de insanlar hemen yamna ko§U§tular. Ben de onun yanma ko§anlar 
ic;indeydim. Onun ytiztinti gordtigtimde anlad1m ki ytizti yalanc1 bi
risinin ytizti degildi. Ondan ilk i§ittigim sozler §Unlard1r: Ey insanlar; 
yemek yedirin, akrabalanmza gelip gidin, selam1 aramzda yaym, insan
lar uyurken geceleyin namaz k1lm ki cennete selametle giresiniz. imam 
Ahmed'in Hasan ibn Musa kanallyla ... Abdullah ibn Amr'dan rivaye
tine gore Allah Rasulti (s.a.): ~tiphesiz cennette oyle odalar vard1r ki 
di§l ic;inden, ic;i di§mdan gortiltir, buyurmu§tu. Ebu Musa el-E§'ari: Ey 
Allah'm elc;isi, bu odalar kimin ic;indir? diye sordu da Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurdu: Bu odalar sozti yumu§ak soyleyen, yemek yediren, in
sanlar uyurken geceleyin Allah ic;in ibftdet edenler ic;iridir, buyurdu. 
«Onlar gecenin az bir k1smmda uyurlard1.l) ayet-i kerime'si hakkmda 
Ma'mer der ki: Ztihri ve Hasan: Onlar gecenin c;ogunda namaz kilar
lardi, demi§lerdir. ibn Abbas ve ibrahim en-Nehai de buray1: Uyumaz
lardi, §eklinde ac;Ikllyorlar. Dahhak ise der ki: Allah Teala once : «Zira 
onlar bundan once de ihsan edenlerdi.» buyurup daha sonra: «Gecenin 
az bir k1smmda uyurlard1 ve seher vakitlerinde de istigfih ederlerdi.» 
buyurmu§tur. 

Mticahid ve birc;oklan ((Seher v.akitlerinde de istigf9.r ederlerdi.» 
ayet-i kerimesindeki istigHm namaz k1lmak §eklinde ac;Iklami§lardir. 
Ba§kalan ise §oyle derler : Onlar, geceleyin ibadet ederler, seher vaktinde 
de istigfar ederlerdi. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de : 
«Onlar ki seherlerde Allah'tan magfiret dileyenlerdir ... )) (Al-i imran, 17) 
buyurmaktadir. ~ayet istigfar namazda olursa elbette bu en gtizelidir. 
Sahih hadis mecmualannda ve ba§ka eserlerde sahabeden bir cemaat
tan rivayete gore Allah RasUlti (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Allah Teala 
her gecenin son tic;te birinde dtinya semasma iner ve §afak soktinceye 
kadar: Tevbe eden yak mu, tevbesini kabul edeyim, istigHtr eden yak 
mu, · bag1§layay1m. isteyen yak mu ki istegi kendisine verilsin, buyurur. 
Hz. Ya'kub'un ogullarma: «Sizin ic;in ilerde Rabb1mdan magfiret dile
yecegim.)) (Yusuf, 98) dedigini haber veren ayet-i kerime'nin tefsirinde 
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miifessirlerden birc;ogu §6yle diyor: Hz. Ya'kub onlar ic;in magfiret di
lemeyi seher vaktine birakmi§tl. 

Allah Teala onlan ·namaz kilmakla niteledikten sonra ikinci ola
rak zekat, iyilik ve slla-i Rahimle niteleyerek §6yle buyurur: «Onlarm 
mallarmda yoksullar ve muhtac;lar ic;in de (ayirdiklan bir kunm) bir 
hak vardir.» Ayet-i kerime'de gec;en sail kelimesinin anlami ma'lumdur. 
Bu; istemeye ba§layan kimsedir ki onun insanlarm malmda hakk1 var
dir. Nitekim imam Ahmed'in Veki' ve Abdurrahman kanallyla ... Hii
seyin ibn Ali'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.): Bir at iizerinde 
bile gelmi§ olsa sail'in hakki vardir, buyurmu§tur. Ebu Davud da ha.disi 
Siifyan es-Sevri kanallyla rivayet etmi§tir. Ebu Davud hadisi ba§ka bir 
kanaldan olmak iizere Ali ibn Ebu Talib'den miisned olarak da riva
yet eder. Yine Ebu Davud bu hadisi Hermas ibn Ziyad kanallyla merfU' 
olarak da rivayet etmi§tir. 

Ayet-i kerime'de gec;en mahruma gelince; ibn Abbfi.s ve Miicahid, 
bu kimseyi §6yle ta'rif ediyorlar: 0; kazanci kit ve dar olan bir kimsedir 
ki onun ic;in islam'da bir pay yoktur. Yani onun Beyt'iil-Mal'de payi, bir 
kazanci ve yiyecegini te'min edecegi bir sanati yoktur. Mii'minlerin an
nesi Hz.Ai§e der ki: Hemen hem en hie; bir kazanc; elde edemeyen, ka
zanci son derece k1t ve dar olan kimsedir. Dahhak §Ciyle diyor: 0, mall 
yok olmu§, mahvolmu§ kimsedir. Allah Teala onun ic;in bu hakki vermi§
tir. Ebu K1labe de §6yle diyor: Yemame'de bir sel geldi ve birisinin rna-
11m allp gotiirdii. Sahabe'den birisi: i§te bu mahrumdur, dedi. ibn Ab
bas, Said ibn Miiseyyeb, ibrahim en-Nehai, ibn Omer'in Rolesi Nafi' ve 
Ata ibn Ebu Rebah da mahrumu; kazanci kit ve dar olan, §eklinde ta'
rif etmi§lerdir. Katade ve Ziihri mahrumu: insanlardan bir §ey iste
meyen §eklinde ta'rif eder. Ziihri ise Allah Rasulii (s.a.)niin §6yle bu
yurdugunu nakleder: 

Yoksul; insanlan dola§arak bir veya iki lokmanm, bir veya iki hur
mamn kendisini geri c;evirdigi kimse degildir. Aksine yoksul; kendini 
muhtac; etmeyecek bir varllgi bulamayan, durumu anla§llamayip ken
disine sadaka verilmeyen kimsedir. Buhari ve Muslim bu hadisi Sahih'
lerinde ba§ka bir kanaldan rivayetle miisned olarak zikretmi§lerdir. Sa
id ibn Ciibeyr der ki: Mahrum; ganimet payla§tlnldiktan sonra gelen 
kimsedir ki ona az bir miktar verilir. Muhammed ibn ishak der ki: Ba
na arkada§lanmdan biri rivayet edip §Oyle dedi: Bizler, Mekke yolunda 
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Orner ibn Abdiilaziz ile beraberdik. Bir kopek geldi. Orner, bir koyunun 
kiirek kemigini ~1kararak o kopegi:n online att1 ve §6yle dedi: Onun mah
rum oldugunu soyliiyorlar. ~a'bi der ki: Mahrumun ne oldugunu bilmek 
beni ~ok yordu. ibn Cerir'in tercih ettigi gorii§e gore mahrum; hangi 
sebeple olursa olsun mall olmayand1r. ister kazanca gii~ yetiremez hal
de, ister bir atet veya ba§ka §eyle mall helak olmu§ olsun, mah biitiiniiy
le bitmi§, yok olmu§ kimsedir. Sevri'nin Kays ibn Miislim'den, onun 
Hasan ibn Muhammed'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) bir se
riyye gondermi§ de onlar ganimet alml§lar. Pe§inden o ganimetin tak
siminde haz1r bulunmayan bir topluluk gelmi§ ve «Onlann mallarmda 
yoksullar ve muhta~lar i~in de bir hak vard1r.n ayet-i kerime'si nazil ol
mu§. Bu rivayet ayetin Medine'de nazil olmu§ olmas1m gerektirir. Hal
buki durum boyle degildir, aksine ayet Mekke'de nazil olmu§tUr ve ken
dinden sonraki hadiselere de §amildir. 

Allah Teal8.: ((Kesin olarak inananlar i~in yeryiiziinde ayetler var
dlr.n buyurur. Yeryiiziinde onun yarat1c1smm biiyiikliigiine ve sonsuz 
kudretine deliUet eden alametler vard1r. Orada her s1mftan bitkiler, 
hayvanlar, ovalar, daglar, ~oiler, nehirler, denizler, dilleri ve renkleri 
farkh, iradeleri ve kabiliyetleri degi§ik, ak1llan, anlayi§lan ve hareketle
ri birbirinden farkh derecelerde, kimi bedbaht, kimi bahtiyar insahlar 
yaratmi§tlr. Onlann organlanndan ber birini ihtiya~ duyacaklan yere 
koyarak onlan terkib etmesinde hi~ §iiphesiz yiice hikmetler vard1r. Bu 
sebepledir ki: ((Kendi nefislerinizde de ·ayetler vard1r. Hala gormez mi
siniz?» buyurmu§tur. Katade der ki: Her kim kendi yaratlh§l iizerinde 
dii§iiniirse, bilir ki o yaratllml§tlr ve mafsallan ibadet i~in yumu§atll
IDI§tlr. 

((RlZkllllZ da semadad1r.n ayetiyle yagmur, <<Size vaadolunan §eyler 
de semadad1r.>> ayetinde de cennet kasdedilmektedir. ibn Abbas, Miica
hid ve bir~oklan boyle soylemi§tir. Siifyan es-Sevri der ki: Vasil el-Ah
deb <<R1zkm1z da, size vaadolunan §eyler de semadad1r.» ayetini okud-u 
ve: Ben nzk1mm semada oldugunu goriiyor ve onu yerde anyorum, bu 
olacak §ey mi? dedi ve bir harabeye girerek orada ii~ gun kald1, hi~ bir 
§ey elde edemedi. U~iincii gun oldugunda birden ya!? hurma yapragmdan 
yap1lm1§ bir zenbil gordii (ve onun i~ine girdi) onun kendisinden daha 
fazla hiisn-i niyyet sahibi bir karde§i vard1. 0 da onunla beraber bu 
harabeye girdi ve boylece iki zenbil oldular. Bu durumda devam ede 
ede sonunda aralanm alum ay1rd1. 

<<GOgiin ve yerin Rabbma andolsun ki; bu, sizin konu§mamz gibi 
kesin ve ger~ektir.» ayet-i kerime'sinde Allah Teala yiice zatma yemin 
eder ki onlara va'detmi§ oldugu K1yamet, yeniden diriltilme ve amelleri
nin kar§1hgm1 verme hi~ §iiphesiz meydana gelecektir. 0, hakkmda hi~ 
bir §iiphe bulunmayan ger~ektir. Konu§tugunuz zamandaki nutkunuz-



7480 tBN KESIR (Ciiz: 26; Sftre: 51 

dan nas1l hi~ §iiphe etmiyorsamz bundan da §iiphe etmeyin. Muaz (r.a.) 
bir §ey rivayet ettigi zaman arkada§ma: Sen nas1l buradaysan bu da hi~ 

· §Uphesiz ger~ektir, dermi§. (Senin §U anda burada oldugundan nas1l 
§iiphe etmiyorsan sana bu rivayet ettigim de aym kesinlikte bir ger
~ektir, dermi§.) Miisedded'in ibn Ebu Adiyy kanahyla ... Hasan el-Bas
ri'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Bana ula§tlgma gore Allah 
Rasulii (s.a.) : Rablan kendilerine yemin ettikten sonra onu tasdik et
meyen kavimleri Allah kahretsin, buyurmu§tur. Bu hadisi ibn Cerir 
de Biindar kanahyla ... Hasan el-Basri'den miirsel olarak rivayetle zik
retmi§tir. 

i Z A HI 

Defalarca zikrettik ki; Allah Teala kendi zatlm ta'zim etmeyi belirt
tikten sonra mahlukatma §efkatl zikretmektedir. ~iiphesiz ki seher va
kitleri yap1lan istigfar ve yalvan§larda Allah i~in ta'zim bahis mevzuu
dur. Bu ta'zimden sonra Allah Teala §efkata i§aret ederek ((Onlarm 
mallarmda dilenen ve muhta~lar i~in de bir hak vard1r.» buyurmakta
dlr . . Bu konuda bir~ok mes'ele vard1r. 

Birinci Mes'ele: Allah Teala, mall onlara izafe etmi§ ve: ((Onlann 
mallarmda» buyurmu§tur. Ba§ka ayetlerde ise §Oyle buyurmaktad1r: 
((Allah'm size nz1k olarak verdiklerinden infak edin.» (Yasin, 47) 
((Kendilerine nz1k olarak verdigimiz §eylerden infak ederler.» (Bakara, 
3; Enfal, 3) Biz deriz ki: Bunun sebebi, Allah Teala oralarda infak1 te§
vik etmekteydi. Bu nedenle te§viki engelleyecek veya te§viki ortadan 
kald1racak engelleri bertaraf etmek i~in zikretmi§ti. Boylece, infak ede
ceklere; nzkm Allah'm verdigi nz1k oldugunu belirtiyordu. Yani · sizi n
z1kland1ran Allah'tlr, oyleyse fakirlikten korkmaym da bol bol verin. 
Burada ise mii'minlerin yaptlklan fiili ovmektedir ve daha fazla hlrs-
11 davranmaya ihtiya~ yoktur. 

ikinci Mes'ele: Me§hur olan kavle gore; hak, §eriat~a belirtilen mik
dardan ibarettir ki bu da zekattlr. Bu takdirde burada bir ovgii niteligi 
diye bir §ey kalmaz. Qiinkii miisliimanm malmda bir hakkm bulunmas1 
-ki bu zekattlr- oviilecek bir nitelik degildir. Zira bu hak, her miis
liiman i~in variddir. Hatta kafir bile islam'm teferruatla ilgili ahka
mlyla ~uhatab oldugu zaman, onun malmda da belirli bir hak (cizye) 
si::izkonusudur. Ancak kafir miisliiman olunca bu hak onun iizerinden 
saklt olur. ~ayet oliirse bu hakkl vermedigi i(!in cezalandmhr. islam 
dl§l bir noktada bu hakk1 odemeye kalkarsa, yerine ge(!mez. Oyleyse bu
rtun bir ovgii s1fat1 oldugunu soylemek nas1l anla§llabilir? Biz deriz ki: 
Buna birka~ vecihten cevab verilebilir: 

a - Biz ((dilenen» lafz1m; §er'an taleb eden, diye tefsir ederiz. 

z 

1\ 
F 
b 
k 
ll 
n 
d 
b 
d 
h 
'I 
1\i 

0 

c 
b 
b 
c: 
tl 
y 
rJ 

ii 
n 
h 
d 
lf 
V1 

lE 
r1 

g: 
rr 

y 

bl 
h 

dl 
§E 

dl 
is 



Zariyat, 15-23) HADlSLERLE KUR' AN -I KER!M TEFS!Rl 7481 

Mahrum lafzm1 da; istemekten ba§ka imkam almayan, diye ag1klanz. 
Halbuki §ari' anu taleb etmekten allkaymm~tur~ Kald1 ki bu allkayu§ 
bazan taleb edenin haks1z almasmdan kaynaklanacag1 gibi, bazan da 
kendisinden istenilen ki§inin iizerinde bir hak almamasmdan kaynak
lamr ve dalayisiyla andan taleb edilmez. Bu sebeple Allah Tea.la anun 
malmda taleb edenin bir hakk1 vard1r ki bu, zekattlr, taleb etmeyenlerin 
de bir hakk1 vard1r ki bu da, goniillii sadakadir, buyurmu§tur. Mal sahi
bi bu goniillii sadakadan dalay1 bir taleble kar§Ila§maz. Aynca bu sa
dakayi cizye ve zekat tarzmda taleb edenlerin talebi de mahrum biraki
lir. Bilakis istege bagli bir istek alarak istenir. 0 takdirde de sanki Hak 
Teala §6yle demi§ almaktadir: Onun malmda zekat ve sadaka vardir. 
Maida sadaka, ancak anun bByle aldugu farzedildikten sanra miimkiin 
alur. Bu takdirde anun fakir ve miskinlere aktanlmasi icabeder. ikin
ci cevab ise §6yle ctiyebilmemizdir: «Onlarm mallarmda yaksullar ic;in de 
bir hak vardir.» kavlindeki mallan; anlarm haklan ic;in zarftir. <;iinkii 
buradaki cer harfi alan fi ( j _ ) edati ic;indir. Ne var ki zarf, an
cak mazruf ic;in taleb · edilebilir. Yani sanki Hak Teala §6yle b~yurmak
tadir: Onlar mall isteyip cem'etmezler. Ancak bunu hakkm zarfi alarak 
yaparlar. ~iiphesiz ki zarftan istenen mazrUftur. Zarf ise anlarm malla
ndir. Binaenaleyh «maHan» lafz1 haklann zarfl k1lmmaktad1r. Bunun 
iizerinde bir medih de sozkanusu alamaz. Eger denilecek alursa; anlann 
maHan dilenenlerindir, denilmi§ alsayd1 daha belig almaz m1yd1? Biz; 
hay1r, deriz. <;iinkii kimin kirk -dinan var da andan sadaka verirse, sa
dakasi siirekli olmaz. Buna mukabil a ki§i c;ali§Ir, ticaret yapar ve yil
larca ya§ayarak zekatlm oder ve buna ilaveten sadaka da verirse, 
verdigi malm mikdan daha 'da artar. Namaz ve aruc;ta da durum boy
ledir. Bir ki§i bu ikisini fazlas1yia yapiJ) nihayet ondan aciz kalacak du
ruma dii§erse, surekli bu ikisini devam ettiren ki§i gibi almaz. Hz. Pey
gamberin §U hadisi de buna i§arettir: ((Bu din c;ak saglamd1r. Onda yu
mu§akllkla hareket et. <;iinkii ye§illigi bitiren ki§i ne bir taprag1 par
c;alar, ne de bir s1rt1 aldugu gibi b1rak1r.n 

isteyen anlamma gelen ( JUI ) ile yaksul anlamma gelen 
j--'_r-J_I ) k~limelerinde birka<; vecih vard1r~ 
~ Birincisi : Isteyen, kanu§an ki§idir ki bu Ademaglu cinsindendir. 

Yaksul alan ise, andan ba§ka ruh sahibi alan her tiirlii canlllard1r ki 
bunlar kanu§maktan mahrumdurlar. Nitekim Hz. Peygamber; yanan 
her yiirek ic;in ecir vard1r, buyurmu§tur. 

ikincisi: Bu en ac;1k ve en me§hur alan gorii§tiir. ~oyle ki: isteyen 
dilenen ki§idir. Yaksul ise, halktan bir k1smmm anu zengin samp bir 
§ey vermedigi iffetli kimsedir. Birincisi Allah Teala'mn §U kavli gibi
dir: «Hem siz yeyin. hem hayvanlanmz1 otlatm.n '(Ta-Ha, 54) ikincisi 
ise Allah Teala'mn §U kavli gibidir: «isteyene de, istemeyene de verin.)) 
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istemeyenden maksad mahrum olamd1r. Denilirse ki : Birinci vecihte 
s1ralama son derece giizeldir. Zira konw~abilen varllgm ihtiyacmi gi
dermek, hayvanlarm ihtiyacm1 gidermekten once gelir. Bu takdirde 
ikinci vecihte tertib tarz1 nas1l olacaktlr? Biz deriz ki : Bunun iki vechi 
vard1r : Birincisi, dilenenin ihtiyac1, varllkta yoksulun ihtiyacmdan: once 
ortaya t;Ikar. <;iinkii o, durumunu soziiyle belirtir, malmm azllgm1 ge
rekr;e gostererek dilenir ve ihtiyacmm odenmesinde bir oncelik kaza
mr. Mahruma gelince, bunun ihtiyac1 belirlenmi§ degildir, dolayisiyla 
ihtiyac1 ancak haberdar olunduktan sonra giderilir. Binaenaleyh bu Sl

ralama tizerine zikir gerr;ege uygundur. ikincisi ; bu ifi'tde, vermenin 
c;okluguna i§arettir.Yani demektedir ki: Dilenene verilir. Eger o bulun
mazsa, muhtac; olanlar soru§turulur dolayisiyla her iki halde de veren 
ki§i hem saran hem sorulan olur. Ur; tinctisti ; htikmi ifadelerde lafzi 
giizelliklE~r terkedilmez. Mesela, ( ~:l-- \~ J ~1 ~ y>:- J 01 ) 
«Onlarm donii§ti Bizedir ve onlann hesa,bim gormek de Bize dii§er.» 
sozii ile Allah Teala'mn ( tt:'l-. ~ 01 (rr.~ll:Jlul ) ((Muhak
kak ki onlann tekrar donti§ti Bizedir. Sonra onlarm hesabm1 gormek 
Bize dii§er.» (Ga~iye, 26) Kavli bir ·degildir. Soziin bir bedeni vard1r ki 
bu, laflzd1r. Bir de ruhu vard1r ki bu, manad1r. Nas1l ruhunu ma'rifetle 
nurlandirml§ alan insanm, gortinen bedenini de temizlikle nurlandlr
masl icabederse soz de boyledir. Nice hikmet dolu sozler vard1r ki ifa
delerindeki rekaket yiiziinden ruhlan etkilemez. (Fahreddin Razi, Me
fatih el-Gayb, XXVIII, 205-206). 

Uzerinde ya§adigimiz bu diinya Allah'm ayetlerinin ve sanat hari
kalarmm sergilendigi bir muzedir. Biz bu miizenin ancak r;ok az bir 
sanat boliimiinii seyredebiliyoruz. Her ger;en giin de yeni bir harikayla 
kar§Ila§Iyoruz. T1pk1 bu mtize gibi bir ba§ka miize daha var ki o da 
kendi it;imizde gizli. insan ruhu ... Yalniz it;inde ya§adigimlZ y1ld!Z alan 
diinyanm esran degil. Biitiin mevcudatin esranm saklayan s1r ktipii, 
insan ruhu. 

i§te ayet-i kerime 0 c;ok klsaclk i§aretleriyle bu aklllan yerinden 
oyna tan iki gerc;ege dikka tleri r;ekmektedir. Bu iki gerr;ek gormek iste
yenlerin ve yakin getirmek dileyenlerin hayatlanm si.irur ve ne§e ile 
doldurmakta, gontillerini yiiceltip omiirlerini uzatmakta, gerc;ek bilgi 
hazineleri ile dolmak emelinde bulunanlara biitiin hadiselerini at;Ikt;a 
gostermektedir. 

Kur'an ayetleri her ortamda, her §artta ve ahvalde faaliyet yap
maya haz1rd1r. Her ruha, her kafaya ve her idrake onun alabildigi ve 
tahammtil edebildigi miktarda hazinelerini ac;maya muktedirdir. insan
hk bilgi basamaklannda yiikseldikr;e, clii§iince ufuklan geni~ledikr;e , 

bilgisi artlp tecriibeleri r;ogaldikt;a, kainatm ve ruhun esranru r;ozdiik
r;e Kur'an-1 Kerim'den alacag1 pay1 da, edecegi istifadesi de ve a§acagt 
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hazineleri de ~agahr, biiyiir ve geni§ler. Bu kitabm harikalan bitmez 
tiikenmez. Onu bildiren, esranm kavrayan ve anunla birlikte ya§ayan 
peygamberin buyurdugu gibi. .. Allah el~isi kendi ruhunda duydugu 
canh bir ger~ek ve tecriibeyi miibarek diliyle boyle ifade etmektedir. 

Bu Kur'an'1 ilk defa dinleyenler Allah'm yeryiiziindeki ve ruhlar
daki ayetlerini i§itince kendi paylarma dii§eni gordiiler ve kendi bilgi, 
tecriibe ve kabiliyetleri nisbetinde gereken pay1 ald1lar. Sanra gelen ne
siller de kendi bilgi ve tecriibe seviyelerine gore uygun alam ogrendiler. 
Biz de kendi bilgi ve tecriibe seviyemizin geni§ligine gore bu kaynaktan 
pay1m1za dii§eni ahyaruz. Kaca kainattaki bitmez tiikenmez esrar ha
zinelerinden a~1lan s1rlan goriiyaruz. Bizden sanra gelecek nesiller de 
heniiz bizim i~in yeryiiziinde ve ruhlarda a~lkhk kazanmaffil§ alan ha
kikatlan ke§fedip kendi paylarma dii§eni alacaklar. Boylece yeryiizii ve 
insan ruhu hep yenilikler ve harikalarla dalu alarak zamanm sanuna 
kadar iki biiyiik ve deh§et dalu hazine alarak devam edip gidecek
tir. 

~u yeryiizii; hayat i~in elveri§li, hayatm geli§ip devam1 i~in zaruri 
unsurlan e§siz bir §ekilde ta§Iyan, kainattaki y1gmlarca gezegenler, yil
dizlar ve gok cisimleri arasmda bilinen tek -gezegendir. Oyle ki kaina
tlmiz bilinen klSffil -ki bilmek de kainat ger~ekleri kar§lSmda SOzkanu
SU edilmeyecek kadar kii~iik bir nisbeti ifade eden deyimdir- her biri 
milyanhi.rca ylld1z ihtiva eden yiizbinlerce galaksiler ve her Yild1zm et
rafmda doniio dala§an uydulard1r. Bu say1s1z rakamlarm arasmda ha
yatm alU.§up geli§mesi i~in elveri§li alan yegane mahal yeryiiziidiir. ~a
yet yeryiiziiniin pek ~ak hususiyetlerinden en ufak birisi degi§iverecek 
alsa burada hayatm mevcudiyeti imkans1zla§1r. Diinyamn hacmi biiyiik 
veya kii~iik bir degi§iklige ugrayacak alsa, giine§e kar§I uzakla§lp yakm
la§acak alsa, giine§in hacmi ve 1s1 derecesi, yeryiiziiniin mihveri etra
fmdaki egimi, kendi etrafmda ve giine§in ~evresindeki donii§iiniin h1z1 
yava§lasa veya fazlala§sa, diinyam1zm uydusu alan aym hacmi, uzakhg1 
degi§iverecek alsa, diinyam1zdaki karalann ve denizlerin nisbeti fark
hla§acak alsa, §flyet .. . alsa ... alsa .. . daha yeryiiziinde hayatm alu§up 
geli§mesi i~in bilinen bilinmeyen nizamlar degi§ecek alsa .. . Yeryiiziinde 
hayat imkam kalmazd1. 

Bu ve benzeri ayetler ilahi sergide gozler online serilmi§ degil mi
dir? Yeryiiziinde ya§ayan canhlar i~in saklanmi§ alan nz1k kaynaklan .. . 
Derinde, yiizeyde, havada, suda, suyun dibinde, magara ve ayuklarda, 
tapragm bagrmda ve yanklarda gizlenip duran bu basit ve bile§ik ya
plya sahip, ~e§itli §ekiller alabilen say1s1z canhlarm say1s1z g1da tiirleri
ni te'min edecek kapasitedeki nz1k kaynaklan . .. Tapragm bagrmda 
saklanan, suyunda akan, havasmda esen, yiizeyinde biten, giine§ten ge
len, bilinen ve bilinmeyen alemlerden . ula§an bu riZlk kaynaklan ... Bii-
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tiin bu kaynaklar bu yeryiiziinii hayat i<;in elveri§li bir yuva olarak ku
ran ve say1s1z vas1talarla onu donatlp idare eden yiice irade tarafmdan 
haz1rlanm1§tlr. 

Yeryiiziindeki tabla ve rrtanzaralarm degi§ikligi. Goz nereye ula
§lrsa ula§sm, ad1m nereye a~1hrsa atllsm, bitmez tiikenmez harikalarla 
dolu bu tablolar, bu <;oiler ve topraklar, bu yiiksek ve al<;ak sahalar, §U 
vadiler ve daglar, §U denizler ve goller, §U 1rmaklar ve sular, §U bOliik 
boliik vahalar, §U iiziim bah<;eleri, tarlalar, salk1m salklm hurmalar kud
ret elinin durmadan degi§tirip binbir tiirlii §ekiller verdigi manzaralann 
hepsi.. . insan engebeli bir yere vanr bir ba§ka manzarayla kar§lla§lr, 
bitki dolu bir sahaya ugrar, bir ba§ka tabla goriir. Yemye§il <;imler var
ken gordiigii ayn bir tablodur. Hasat zamam gider kar§lla§tlgl manza
ra sararml§ solmu§ bir ba§ka haldir. Bir ad1m bile degi§tirmemi§tir sey
rettigi sahay1 ama Kar§lla§tlgl farkh farkh manzaralard1r. 

Bu yeryiiziinii i'mar eden canhlar, bitkiler, hayvanlar ... Ku§lar ve 
bahklar, siiriingenler, y1rtlc1 ku§lar.. . Hatta hatta insanm kendisi. 
Kur'an-1 Kerim her birini ayn ayn ahr ele. Degil say1hp tasnif edilmesi, 
tiirlerinin ve cinslerinin mikdanm bile Allah'tan ba§ka ki111semu bilme
digi bu yaratlklar. Toplu olarak, ferd olarak tuhaf bir alem ... Her hay
van, her ku§, her ytrt1c1 hayvan, her ha§ere, her kurt ve her bitki... 
Hatta hatta bir yapragm her dah, bir giiliin her yaprag1, bir yapragm 
her daman bu hayretlerle dolu ilah'i serginin bitmez tiikenmez harika
landlr ... 

insanoglu; yeryiiziindeki harikalan dii§iir'l.iip sadece bu §ekilde gos
termek i<;in tefekkiir etse ve bu harikalarm i§aret ettigi manayl kavra
maya <;ah§sa bitmez tiikenmez sozlere dalmak zorunda kahr. Ama Kur'
an-1 Ker'im be§er kalbini uyanr, dii§i.inceye sevkeder. Diinya denilen bu 
ylld1z iizerindeki seyahat boyunca ve bu seyahat esnasmda gordiigii 
ger<;ekler nisbetinde ak1l almaz harikalan bu sergide gozler 6niine se
rer. Ne var ki bu harikalan ve bu zevkli seyahat1 ancak gonlii yakin 
nuruyla ma'mur ol~n kimseler idrak edebilirler: 

«Kesin olarak ~inarianlar i<;in yeryiiziinde 9oyetler vard1r.n Kesin 
inan<;tlr i§te goniilleri canland1ran, goriip idrak etme giiciinii veren, yer
yiiziindeki manzaralan diriltip kalbe onun gizli esranm soyleyen, bu 
esrarm otesindeki tedb'iri ve yaratlc1 giicii anlatan. Bu iman temas1 ol
masa o manzaralar katl ve bombo§ sahalar halinde kahr. Kalbe bir §ey 
flSllrtamaz, ruha bir §eyler soylemez. Bir<;oklan bu ilahi sergilerin oniin
den gozleri ve goniilleri kapah olarak ge<;erler. Orada hayat hissine sa
hip olmazlar. Konu§tugu dili anlamazlar. Qiinkii kalbleri ger<;ek imanm 
temas1yla canlanmami§tlr. Qevrelerine hayat ruhu "!lflenmemi§tir. Arala
nnda baz1 bilginler de bulunur. «Diinya hayatmm dl§a vuran k1smm1 bi
lirler.» Gerc;egine ve oziine gozleri kapalld1r. Qiinkii gozler varhgm ozii-
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ne ancak iman anahtanyla ula§abilirler, yakin nuruyle onu gorebilir
ler. Elbette dogruyu soyliiyor ulu Allah ... Ve i§te yeryiiziinde goriilen 
bir ba§ka harika daha : 

«Kendi nefislerinizde de. Hala gormez misiniz?» 
insan denen §U mahluk bu yeryiizniin en biiyiik harikas1d1r. Ne 

var ki o, kendi degerini unutmakta kendi oziinde gizli bulunan esrara 
vak1f olamamaktadir. Gonlii iman nimetinden gafil, yakin nimetinden 
yoksun olunca hi~ bir §eyi fark edememektedir. insanoglu bedeni yap1s1 
itibanyla bir harikad1r. Bedeninin ihtiva ettigi s1rlar deh§etengizdir. Ru
hunda saklad1g1 gen;ekler yoniinden bir harikad1r. K1sacas1 dl§ goriinii
§ii ve i~ diinyas1 itibanyla bir harikad1r. Qiinkii o bu kainatm ana unsu
runu, esranm ve bilinmezliklerini temsil etmektedir. 

«Bir onemsiz kiil~e samrsm kendini, 
Saklarken oziinde biiyiik bir alemi.» 
insanoglu kendi ruhunun esranm dii§iinerek dinleyecek olsa deh

§et ve hayrette kalacag1 s1rlarla kar§Ila§Ir. Organlannm yap1s1 ve du
rumu, gorevi ve vazifesini yapl§ tarz1, haz1m ameliyesi ve solunumtl, 
teneffiisii ve g1dasm1 yakl§l, kalbindeki kan ve damarlarm dola§Iffil sag
lamas!, sinir sistemi, bile§imi ve bedeni idaresi, bezeler ve ifraz ettikleri 
sular, organizmanm geli§imi faaliyeti ve ahengi i~in bunlann Iiizumu, 
sonra biitiin bu organlann hem-ahenk olarak birlik i~inde ~ah§lp bir
birine destek olmas1, ince bir miikemmellik i~erisinde kar§Ihkh faali
yetleri ve daha bu harikalarm her birisinin i~inde kar§Ila§Ilan nice nice 
harikalar. Her organ, her boliim ve her nokta ak1llan durduracak 
harikalar menba1 ... 

Ruhunun bilinmez noktalan, bilinen ve bilinmeyen kabiliyetleri, 
varhklan idrak tarz1, hadiseleri ~nlay1p h1fz etmesi, beynin faaliyetleri , 
y1gmlarca saklanan bilgi ve motifler ... Nerede ve nas1I saklamr bunlar? 
Nas1I yer ediyor goriilen ve seyredilen manzara ve resimler? Gerekince 
nas1l tedai yap1yor? Bu; gii~ kaynaklanmn bilinen taraflan. Ya bilin
meyenleri? Qok daha fazla, ~ok daha biiyiik. Zaman zaman goriilenin 
otesinde bilinmeyen alemlere dogru a~llan aydmhklar parlaylp sonti
yor. 

Sonra insan cinsinin iireyip geli§me s1rr1. Bir tek hiicre be§er cin
sinin biitiin hususiyetlerini ihtiv9~ eden bir hazine. Anne ve babamn, 
yak~n ge~mi§lerin ozelliklerini saklayan bir kutu. Neresinde gizleniyor 
o kii~iiciik hiicrenin bunca hususiyetleri? Ve nasll da.biliyor kendiligin
den ge~mi§ tarihini? Sonra en uygun §ekilde insan denen bu garip var
hgm yaplSlnda onlan yenideir meydana ~1kanyor, ortaya dokiiyor? 

Ana karnmdaki bir ceninin yeryiiziindeki hayata atlh§ml bir lah
za dii§iiniince ... Annesinden aynhp kalbinin ~arpmaya ba§lamasm1 ilk 
diinyaya geldiginde organlarmm ~ah§masm1. .. Ger~ekten o dogu§ am-
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m ve hareketin ba§lad1g1 zamam durup dii§iiniince ak1llar deh§ette ka
hyor, kafalar yerinden oynuyor, ruhlar iman feyazamyla co§uyor ve o 
harika kar§lsmda kalb yerinde duram1yor, vicdan kendini tutam1yor. 

Bir ba§ka harika da <;ocugun harfleri ve heceleri <;1kanp heceleme
ye ba§larken lisanmm hareketidir. Ve ardmdan konu§ma hadisesi, dilin 
sozetmesi, g1rtlagm ses <;1kartmas1. .. Qok kar§1la§t1g1m1z i<;in te'siri al
tmda kalrmyoruz bu harikamn ama bir sf.miye durup dii§iindiigiimiiz 
vakit son derece te'sirine kap1llyoruz. Qiinkii bu ak1l almaz bir harika
dlr. Allah'tan ba§ka hi<; bir kuvvetin meydana getiremeyecegi korkun<; 
bir gii<;tiir. 

Bu mahlukun hayatmdaki en kii<;iik nesneler bile bizleri hayretten 
hayrete siiriikleyen biiyiik harikalar kar§lSmda b1rakmaktad1r: «Kendi 
nefislerinizde de . HiUa gormez misiniz?)) 

insan cinsinin her ferdi ba§hba§ma . bir aJemdir. Biitiin §ekilleriyle 
as1rlar boyu tekerriir etmeyen apayn ozellikleri aksettiren bir aynad1r. 
Bir ferdin hemcinsleri arasmda §ekil ve suret bak1mmdan ak1l ve idrak 
yoniinden, ruh ve duygu noktasmdan hi<; bir benzeri yoktur. 

Bir ferdin hissinde ve dii§iincesinde yer eden §ekliyle kainat bir di
gerininkinde yer etmez. Bu ilahi miizede milyonlarca milyarlarca hari
kalar vard1r. Her ferd ayn bir tiptir. Apayn bir tabiatl ve e§siz bir fltra
tl vard1r. Onun kar§lsmda bamba§ka bir kainat tasavvuru yer eder. Ve 
boylece varhklar oniinden bir daha tekrar etmemecesine ge<;er gider. 
Bir insan bulamazsm1z ki parmak izleri bir ba§ka insana e§it olsun. 
As1rlar boyu bu yeryiiziiniin tarihinde birbirinin aym alan iki parmak 
izi gbriilmemi§tir. 

Be§er cinsinin harikalanyla alakah bir<;ok ger<;ekler gozler bniine 
serilmi§ gbriilebilir haldedir. «Kendi nefislerinizde de. Hi'!Ja gbrmez mi
siniz?n GOzlerin gbrdiigii harikalar goriilmeyen daha nicelerinin i§are
tidir. 

Bu harikalan bir kitap almaz. Bilinen ve goriilenlerini anlatabil
mek i<;in ciltler dolusu kitaba ihtiya<; vard1r. Bilinmeyenleri ise bilinen
lerinden <;ok, hem de pek <;oktur. Kur'an bunlan bir bir say' ; ~i1kmiiyor. 

Sadece insan kalbini gbzlere ve gbniillere a<;1k bulunan bu ilahi miize 
kaq1smda uyarmak i<;in dokunup ge<;iyor. Ve insanoglu diinya denilen 
bu y1ld1z iizerindeki seyahatlm -dii§iinerek, ibret ala,rak-. bl;l . dii§ii:r!-: 
cenin verdigi ulvi hazlarla ge<;iriyor. 0 harikalar, "insaniri ruhunda da 
gizlidir ama o bunlan bilmiyor, gormiiyor. 

Dogrusunu soylemek gerekirse insanlarm yiizleri, hareketleri ve 
ah§kanhklan, yaratlc1larm en yiicesi tarafmdan yaratllan bir miizede 
gezinen miittaki bir seyyah gbziiyle seyredilince ger<;ekten de haz ve he
yecan dolu saniyeler ge<;irilir. 
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Ya btittin hayatm1 bu ytice haz ve heyecfmla dolu aJemde gegiren 
insanlarm duydugu zevk ve stirur nicedir ... 

i§te Kur'iin-1 Kerim bu ttir temaslanyla insam yeniden yarat1yor. 
Yeni bir duygu ile yoktan var ediyor. Yeni bir hayata ag1yor onu. Yer
ytiztinde tasavvuru imkans1z ve e§i bulunmaz bir zevk ve stirur veriyor 
ona. 

Kur'an'm istedigi dti§tince ve idrak yticeligi i§te budur. Be§er kal
bine bu hazineyi ancak iman verir. Bu ytice hazz1 ve stiruru yalmz iman 
bah§eder. Dtinya gamur ve toprak aleminde iken o, yticelerde zevk ve 
stirur igerisindedir. 

Birinci nokta yerytiztindeki sergiyle alakalld1r. ikinci nokta ruhla
nndaki sergiyle. Ardmdan perdelerle orttilti ulvi gayb alemindeki bir 
sergi yer allyor. R1z1klarm payla§tlnld1g1, nasiblerin boltindtigti bilinmez 
alemle alakall : 

((R1zkm1z da, size vaadolunan §eyler de semadadlf.>> 
Hayret edilecek §ey dogrusu . insanoglu her ne kadar nzkm1 yer

ytiztinde aramakta ise de, gall§lp yorularak orada nz1k pe§inde ko§
makta ise de oteler~en gelir nzk1 ve nasibi. <;tinkti Kur'an, insanm go
ztinti ve ruhunu semalara gevirir. Gortinmeyen aleme .. . Allah'a ... Ora
dan payma dti§en ve kendisine lutfedilen nzk1 bekler. Yerytizti ve yer
ytiztindeki zahiri flZlk vas1talarma gelince, bU inananlar igin birer ayet
tir. Gonulleri, fazl-1 ilahi'den nZlk beklemek tizere yerytiztintin aglrllk
larmdan kurtanp, ihtiraslarm pengesinden g1kararak nzkm zahiri se
beplere sanlmamak igin Allah'a geviren ayetlerdir. Bunun igin insam 
sebeplerle sebepleri yaratan ar.asmda bocalatlp b1rakmaz. 

iman sahibi bir kalb bu gergegi oldugu gibi gortir ve idrak eder. 
Ve bununla yerytiztinti ihmal edip nz1k vas1talarma ba§vurmama mak
sadl bulunmad1gm1 gorur. Kendisinin yerytiztinde oranm i'manyla va
zifeli bulundugunu anlar. Bundan maksadm ruhunu semaya baglamak, 
yerytiztintin i'man esnasmda yarat1c1smdan gafil olmamak, yerytizti igin 
gah§lrken gokytiztinti gozetlemek oldugunu bilir. Sebeplere sanhr ve 
bilir ki kendisini flZlklandlran bu sebepler degildir. RlZkl semadan' tak
dir olunmu§tur ve Allah'm vaad~ttigi §ey elbette yerini bulacaktlr. 

Boylece kalbi, yerytiztintin zahiri sebeplerinin esiri olmaktan kur
tulur. Sebepler zincirini k1rarak goklerin mtilktinde kanat gerer. 0 
zaman o yerytiztindeki sebeplerde, sebepleri yaratana delalet eden ayet
ler gortir. Ayaklan yerytiztinde gezinirken kalbi semftya bagh olarak 
ya§ar. i§te bunu istemektedir Allah insanlar igin ... Qamurdan yogu
rup ruhundan tifledigi ve alemlerden tisttin klldlgl yaratlgmm boyle 
olmasm1 buyurmaktad1r. 

insanm en ustun duruma gelmesi igin biricik vaslta imandlr. <;tin-. 
kti imanh olan ki§i ancak Allah'm irade buyurdugu o hali ya§ayabi-
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lir ... Allah'in yaratlh§ta insana verdigi din ... Bozukluk ve sap1kllk si
rayet etmezden once Allah insanlan bu f1trat iizere yaratmi§tlr. 

Yeryiizii ruhlar ve goklere temastan sonra Cen£tb-l Allah Zat-1 Ul
visine kasem ederek biitiin bu sozlerin dogrulugunu belirtiyor. 

«Gogiin ve yerin Rabbma andolsun ki; bu, sizin korw§mamz gibi 
kesin ve gerc;ektir.» 

Konu§ma ac;1k bir gerc;ekti, bu hususta kimse tartl§maz ve miica
dele etmez. Ihtimaller serdedip §iiphelenen olmaz. i§te aym konu§ma 
gibi bir gerc;ekte bu ilahi sozlerdir. Ve Allah soyleyenlerin en dogru
sudur. 

Esmai'nin garip bir flkra olarak naklettigi bir rivayeti Zamah§eri 
«Ke§§af»ta- zikreder. Biz rivayet bak1mmdan ihtiyath olmakla beraber 
giizelligi yoniinden burada nakletmeyi uygun goriiyoruz. 

<<Basra camiilerinden <;lkiDI§tlm. Bir bedevi kar§Imda goriinerek de
di ki : Hangi kabiledendir bu adam? Ben de Esma kabilesinden, dedim. 
Nerden gelirsin? deyince Rahman'm soziiniin okundugu yerden, de~ 
dim. B_unun iizerine bana o sozden oku, dedi. Ben de Zariya,t suresini 
okudum. Ba§tan yirmi ikinci ayete gelince: <<Yeter» dedi. Kalktl deve
sini yatird1, bogazladL Gelen ve gidene dag1tt1. K1hcm1 kmmdan <;lka
np k1rd1 ve gitti. Bir miiddet sonra ben (Harlin) Re§id ile birlikte hac
cederken tavaf yap1yordum. Bir de baktlm ki birisi ince bir sesle beni 
sesliyor. Dondiim ve gordiim ki o bedevi. Sararml§, solmu§tu. Selam 
verdi bana ve aym sureyi okumam1 istedi. Aym ayete gelince bag1rd1 ve 
dedi ki : «Biz Rabb1m1zm bize vaadettigini gerc;ek olarak bulduk.» Son
ra ba§ka var m1 dedi? Ben de : «Gogiin ve yerin Rabbma hamdolsun 
ki bu, sizin konu§mamz gibi kesin ve gerc;ektir.» ayetini okudum. Bir 
<;Ighk daha attl. Ve siibhanallah dedi. Kim ofkelendirdi CelaJ sahibi
ni ki kasem etmi§ 0? Soziinii kim tasdik etmemi§ ki yemine ba§VUr:. 
mu§? dedi ii<; kere. Ve ruhunu teslim etti.» 

Bu rivayet garip bir flkrad1r. Dogru olabilir de olmayabilir de. Ama 
Allah'm buradaki kasemini hatlrlatt1g1 ic;in onemlidir. Zat-1 Celal'ine 
goklerin ve yerin Rabbi olmas1 s1fatlyla yemin ediyor. Ve bu yemin; 
iizerine and ic;ilen §eyin azametini daha da fazlala§tlnyor. Aslmda bu, 
yemine ve kaseme gerek olmayacak derecede ac;1k bir gerc;ektir. (Seyyid 
Kutub, Fi Zllal'il-Kur'an, XIV, 57-65) 
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24- Sana !brahim'in !:?erefli musafirlerinin haberi gel
di mi? 

25- Hani onlar, yan1na girip; selam sana, demi!:?lerdi 
de; selam, demi!:?ti. Tan1nmami!:? bir ziimre. 

26 - Hemen ailesine giderek semiz bir buzag1 ile gel
mi~, 

27 - Onlara yakl~tlnp; yemez misiniz? demi!:?ti. 
28- Derken onlardan endi!:?eye dii§IDU!:?tii. Korkma; 

demi!:?ler ve onu bilgin bir ogulla mujdelemi!:?lerdL 
29 - Bunun iizerine zevcesi hayretle seslenerek don

dii, yuziinii kapayarak: K1s1r bir kocakan, dedi. 
30- Onlar: Bu, b6yledir, Ra;bb1n buyurdu. Muhakkak 

ki 0 Hakim, Alim oland1r, dediler. 
ibrahim'in Miisafirleri 

Bu k1ssa daha once Hud ve Hicr surelerinde de ge<;mi§ti. Allah 'fe-
. ala: «ibrahim'in kendilerine deger verdigi §erefli miisafirlerinin haberi 
sana geldi mi?» buyurur ki, imam Ahmed ve alimlerden bir grup mii
safire ikramda bulunmanm vacib oldugu gorii§iindedirler. Ayet-i keri
me'nin zahirinden de anla§Ild1g1 ve<;hile bu hususta hadisler de varid ol
mu§tur. 

«Hani onlar, yamna girip; selam sana, demi§lerdi de; (0 da on
larm selamma onlarmkinden daha faziletli bir selamla kar§Ihk vererek) 
selam, demi§ti» Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Size bir se
lam verildigi zaman; ondan daha iyisiyle sel8,m verin veya ayms1yla 
mukabele edin.» (Nisa, 86) buyurur ki, Hz. ibrahim Halil burada se
~amm en iistiiniinii tercih etmi§tir. Hz. ibrahim: «Tamnmami§ bir ziim
re.» demi§ti ki Cebrail, israfil ve Mikail'den olu§an melekler onun ya
nma heybetli, giizel gen<;ler §eklinde gelmi§ler, bu sebeple o: «Tamnma
ml§ bir ziimre.» demi§ti. 

Tefsir, C : Xill; F . 470 
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« (Gizlice ve siir'atle) hemen ailesine giderek (malmm en iyisinden) 
semiz bir buzag1 ile gelmi§ti.» Ba§ka bir ayet-i kerime'de de §6yle buy
rulur: 

«Ve beklemeden onlara k1zartllm1§ bir buzag1 ikram etmi§ti.» (Hud, 
69). «Onlara yakla§tmp; yemez misiniz? demi§ti.» Onlara gayet yumu
§ak bir sozle konu§IDU§ ve giizel bir §ekilde yiyecegi onlara takdim et
mi§ti. Bu ayet-i kerime ikram adab1m ihtiva etmektedir. Once Hz. ib
rahim onlara siir'atle ve onlar hissetmeksizin yemegi getirmi§, size ye
mek getireyim mi? diye onlara minnette bulunmaks1zm siir'atle ve giz
lilik ic;inde yemegi onlara getirmi§tir. Malmdari bulabildigi en iyisini 
yani semiz ve korpe bir buzag1y1 k1zartlp getirerek onlara yakla§tlrml§, 
buyrun yemege dememi§; aksine yemegi onlerine koymu§, i§itene ag1r 
gelecek kesin bir "ifade ile onlara yemelerini emretmemi§, aksine lutuf 
ve takdim havas1 ic;inde onlara· «Yemez misiniz?» demi§tir. Nitekim gii
niimiizde de aym yolu ta'kib eden birisi §oyle diyebilir: ~ayet sadaka 
vermeyi uygun ve giizel goriirsen sadaka ve,. 

«Derken onlardan endi§eye dii§mii§tii.» Ba§ka bir surede daha once 
k1ssalarmm gec;tigi gibi bu myhaldir. Allah Teala orada §oyle buyu
rur: «Ellerinin ona uzanmad1gm1 goriince, durumlanm begenmedi ve 
i<;ine korku dii§tii. Korkma, biz Lut kavmine gonderildik, dediler. Ka
nsl ayakta idi. Bunun iizerine giildii.» (Hud, 70-71). Hz. ibrahim'in ha
mml, onlar Allah'a kar§l kibirlenerek isyfm ve ina.dda bulunduklan 
i<;in helak olacaklarma sevinmi§ti. i§te o zaman melekler ona ishak'1, 
ishak'm ardmdan da Ya'kub'u miijdelediler. <Nay ba§lma gelenler, ben 
mi doguracag1m? Ben kocaml§ biri, §U erim de bir ihtiyar iken. Dogrusu 
bu, §a§llacak bir §ey, dedi. Dediler ki: Allah'm i§ine mi §a§arsm ey evin 
hamm1? Allah'm rahmeti ve bereketleri sizin iizerinizedir. 0 Hamid'dir. 
Mecid'dir.» (Hud, 72-73). Burada ise §oyle buyruluyor: «Ve onu bilgin 
bir ogulla miijdelemi§lerdi.» Hz. ishak'm miijdelenmesi aym zamanda 
Hz. ibrahim'in hammma da bir miijdedir. Zira c;ocuk ondan olacaktlr. 
:09lay1s1yla her ikisi de miijdelenmi§lerdir. «Bumm iizerirte zevcesi hay
retle . seslenerek dondii.» a yet-i kerime'sindeki ( Jr.; J ) kelimesini; ibn 
Abbas, Miicahid, ikrime, Ebu Salih, Dahhak, Zeyd ibn Eslem, Sevri ve 
Siiddi; yiiksek sesle ve §iddetle bag1rma (hayk1rma) olarak ac;1klarlar. Kf 
Hz. ibrahim'in hamrm: V~y ba§lma gelenler, diye bagmn1§tl. «Yiiztinii 
kapayarak, (elini almna vurarak) ~bu ac;1klama Miicahid ve ibn Sabit'-

. indir- : K1s1r bir kocakan, dedi.» ibn Abbas, buradaki yftziinii kapa
mayt; kadmlarm garib bir §eye §a§tlklarmda yaptlklan gibi §a§kmhgm
dan kendini tokatlama olarak ac;1klar. «Klslr bir kocakan, dedi.» Ben 
daha c;ocuklugumda k1s1r kalml§ ve hamile olmaml§ken §imdi ihtiyar 
bir kocakan oldugum halde mi doguracag1m? dedi. «Onlar: Bu, boy-
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ledir, Rabbm buyurdu. Muhakkak ki 0, (soz ve fiillerinde) Hakim, (§e
refe hak kazanml§ olanlan en iyi bilen) Alim oland1r, dediler.>> 

r;~~S;.A®~J. iJ ~%5 ;;,(r~ ~~s~~,~~ ti1~ 
' ,. 0 ... 
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.... ' ' "'"7' ,. 

31 - Ey el<;iler, i~iniz nedir? dedi. 
32- Dediler ki: Biz, suglu bir ka.vme gonderildik, 
33- Ki iizerlerine <;amurdan ta~lar yagchrahm. 
34- Ki a~1n gidenler i<;in Rabb1n1n kat1nda ni~anlan

mi~. 

35 - Bunun uzerine orada bulunan mu'minle_ri <;Ikar
dlk. 

36 - Zaten orada bir evden ba~ka musluman bulam.a
dlk. 

37 - Elim azabdan korkanlar igin orada bir ayet b1· 
raktlk. 

All!ih Teala ba§ka bir ayet-ikerime'de Hz. ibrahim (a.s.)den bahs
ederek: «ibrahim'in ~orkusu gec;ip de miijde kendisine ula§mca; Lut 
kavmi hakkmda bizimle tartu~maya giri§ti. Dogrusu ibrahim; yumu
§ak huylu, c;ok ic;li, ve kendisini Allah'a vermi§ bir kimseydi. Ey ibra
him; bundan vazgec;, zira Rabbmm fermam gelmi§tir. Onlara muhak
kak geri c;evrilmeyecek bir azab gelmektedir.>> (Hud, 74~76) buyurur- . 
ken burada da §6yle buyruluyor: «Ey elc;iler, i§iniz nedir? (Durumunuz 
nedir, neden geldiniz?) dedi. (Onlar da Hz. Lut'un kavmini kasdede
rek) dediler ki: Biz, suc;lu bir kavme gonderildik ki, iizerlerine c;amur~ 
fian ta§lar yagd1rahm. Ki (o ta§lar) Rabbm katmda, a§m gidenler ic;in 
ni§anlanml§ (belliklenmi§)tir.>> Rabbm katmda her ta§m iizerine sa
hibinin ismi gelecek §ekilde onlarm isimleri yaz1lm1§tlr. Ankebut sure
sinde: «Ama Lut oradad1r, dedi. Elc;iler de: Biz orada olanlan daha iyi 
biliyoruz. Onu ve geride kalanlardan kans1 dl§mda ailesini kurtaraca
glz, dediler.n (Ankebut, 32) buyurulurken burada da : <<Bunun iizerine 
orada bulunan mii'minleri c;1k~rd1k.n denilmektedir ki bunlar, Hz. Lut 
ve onun hamm1 dl§mdaki ailesidir. «Zaten orada bir evden ba§ka 
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m'Usliiman bulamad1k.» !man ve islam isimlerinin 1tlak olundugu kim
seleri birbirinden ay1rmayan ve Mu'tezile'nin gorU.§U.nde alan kimseler 
bu ayet-i kerime'yi delil getirirler. Zira burada onlara hem mu'minler 
ve hem de musliimanlar denilmi§tir. Ancak ayetin buna delil say1lmas1 
zaYif bir ihtimaldir. Zira onlar mu'minlerden ibaret bir kavim idiler. 
Bize gore her mu'min muslumand1r ama bunun aksi varid degildir. (Her 
musliiman mu'min degildir). Burada durumun ozelliginden dolay1 iki 
isim ayn1 kimseler i<;in kullamlmi§tir. Bunun her durumda kullaml
masi gerekmez. 

«Elim a~abdan korkanlar i<;in orada bir ayet b1raktik.» Oray1 'bir 
ibret k1ld1k. Onlar U.zerine azab ve cezalandirmamizl indirdik, sert ta§
lar yagd1td1k. Onlarm yerlerini koku§mU§, pis bir gale <;evirdik. i§te 
bunda elim azabdan korkan mu'minler i<;in bir ibret vardlr. 

38 - Musa'da da. Rani onu apac;tk 'bir delille Firavun'a 
gondermi~tik. 

39 - 0, erkan1 ile birlikte yiiz c;evirmi~; ya bir biiyiicii, 
ya da bir delidir, demi~ti. 

40 - Sonunda onu da, ordulann1 da yakalay1p denize 
attlik. 0, k1nanacak i~ler yap1p durmaktayd1. 

41 - Ad' ada. Hani onlann iizerine kas1p kavuran riiz
gan gondermi~tik. 

42- isabet ettigi ~eyi b1rakmay1p toza c;eviriyordu. 
43 -- Semfi.d'a da. Hani onlara: Bir siireye k~dar ya

rarlanln, demi~ti. 
44 - Onlar ise Rablann::.n emrine ba~kaldlrml~lardl, 
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buyrugundan <;akm1~lard1. Bunun uzerine kendilerini goz -.. 
gore gore y1ldlrrm c;arpmi~t1. 

45 - Ayaga kalkacak guc;lnri kalmamr~, yard1m da 
gormemi~lerdi. 

46- Daha once de Nuh kavmini. Zira onlar gerc;ekten 
fas1klar.L guruh u idiler. · 

Musa ve Firavun 

Allah Teala buyurur ki: «Musa'da aa: Hant onu apag1k bir delil 
(kesin bir huccet) ile Firavun'a gondermi§tik. 0, erkam ile birlikte yiiz 
9evirmi§ti.JJ Firavun, Hz. Mfisa'nm kendisine getirmi§ oldugu apag1k · 
gergege kar§l oiiyiiklenerek ve. inadl?-§arak yiiz gevirmi§ti. Mticahid: As
habl ile izzet, giig kuvvet bulmak istedi, der. Katade: Allah'm dii§m~m 
kavmine iistiin geldi, demi§tir. ibn Zeyd ise: Ove onunla beraber bulu
nan toplulugu, erkfmi yiiz gevirdi, demi§ daha sonra da: «Ke§ki size 
yetecek bir kuvvetim olsaydl. . Veya saglam bir· yere Sigmsaydim, dedi.J> 
(Hud, 80) ayetini ·okumu§~Ur. Ancak bizim vermi§ oldugumuz birinci 
anlam daha kuvvetlidir. Nitekim ba§ka bir a.yet-i kerime'de: «Allah'm 
yolundan saptlrmak igin, kibirlenerek yamm egip biiker ... n (Haec, 9) 
buyurulur ki; o, haktan yiiz gevirmi§ ve biiyiiklenmi§; «ya bir ·biiyiicii, 
ya da bir delidir.J> demi§tL 0, §0yle demek istemi§ti: Bize getirmi§ ol
dugun gergekler bahsinde sen, ya sihirbazsm, ya da delisin. Allah Tea1a 
da §Oyle buyurur: «SonUnda onu da, or:dulanm da yakalay1p denize at
tlk, 0, kmanacak i§ler yap1p durmaktaydu ·o, kmamay1 hak etmi§ ka
fir; inkarc1, giinahkar ve inadg1 birisiydi. 

«Ad'a da. Hani onlann iizerine kaSI:!:' :~avuran (her §eyi bozan ve 
hi<; bir §ey bitirmeyen) riizgan gonderrrii§tik.n Ayet-i kerime'deki «Ka
Slp kavuran riizgar>J ifadesini; hi<; bir §ey bitirmeyen ve her §eyi bozan, 
§eklinde ag1klayanlar Dahha .. k, Katade ve ba§kalandir. Bu sebepledir 
ki Allah Tea.la : «isabet ettigi her §eyi b1rakmaYIP toza (helak olup 
mahvolmu§ bir §eye) geviriyordu.n buyurmu§tur. «ibn Ebu Hatim der 
ki: Bize ibn Vehb'in karde§i Ebu Ubeydullah'm ... Abdullah ibn Amr'
dan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Riizgar, 
ikinci kat yeryiiziinden miisahhar kilmmi§tlr. Allah Teala Ad kavmini 
helak buyurmay1 dilediginde riizgaxm · muhfd1zma, Ad kavmini hel~k 
edecek bir riizgan iizerlerine gondermesini emretti. Riizgarm muhafl
Zl: Ey Rabb1m, onlarm uzerine bir okiiziin burun deliklerinden g1kacak 
kadar bir riizgan gondereyim mi? diye sordu. Cebbar alan Allah Te
~la §0yle buyurdu: Hay1r, boyle yaparsan yeryiiziinii ve iizerindekileri 
alt- iist eder, sadece bir yiiziikten gegecek miktan gander, buyurdu. i§-

.. 
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te Allah Teala'nm kitabmda: «isabet ettigi her §eyi b1rakmay1p toza 
c;eviriyordu:n buyurdugu riizgar budur. Bu hadisin rrierfu' olarak ri
vayeti miinkerdir. Dogruya daha yakm goriineni ise Abdullah ibn Amr'
m Yermuk giinu elde etmi§ oldugu iki binit uzerinden almi§ olduklan 
ciimlesinden olarak Abdullah ibn Amr.'da mevkuf olmas1d1r. En dog
rusunu Allah bilir. Said ibn Museyyeb ve ba§kalan «Onlarm iizerine 
kaslp kavuran riizgan gondermi§tik.» ayeti hakkmda derler ki: 0, gii
ney riizgand1r. Buhari'nin Sahih'inde ~u'be kanallyla ... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Bana Dogu ye
li ile yard1m olundu. Ad kavmi de Bati yeli ile hela,k edtlmi§ti. 

ibn Cerir'in soyledigine gore «Semud'a da. Hani onlara: Bir sureye 
kadar yararlanm, denmi§ti.>> ayetinde onlarm siireleri bitene degin eg
lenmeleri kasdedilmektedir. Ag1k olan odur ki bu ayet-i kerime, Allah 
Teala'mn: «Semud'a gelince; onlara hidayeti gostermi§tik, ama onlar 
korliigii hidayete tercih ettiler ve yaptlklan yiiziinden oniar1 horlay1c1 
azabm Y.Ildmml garptL» (Fussilet, 17) kavli gibidir. Aym §ekilde bura
da da §Oyle buyrulur: «Semud'a da. Hani onlara: Bir sureye kadar ya
rarlamn denmi§ti. Onlar ise Ra:blarmm emrine ba§kaldiriDI§lardl. Bu
nun iizerine kendilerini goz gore gore y1ldmm c;arprm§tl. ccOnlar uc; 
giin sureyle azabl beklemi§ler, azab onlara dordiincii giinun sabahmda 
erken vakitte geimi§ti. «Ayaga kalkacak (dogrulup kac;acak) giigleri• 
kalmarm§, (iginde bulunduklan durumdan onlan kurtarmak iizere 

. kendilerine yard1m edece.k kirnseyi bulamami§lar) d1. Daha once de ~uh 
kavmini helak etmi§tik. Zira onlar gerc;ekten fas1klar giiruhu idiler.» 
Biitun bu k1ssalar daha once muhtelif surelerde ve birc;ok yerde geni§ 
olarak gec;mi§ti. 

•"'•0;~/)- _,.o// ,/.;oO /,.,'o/ ~_,~ .,.._,. ).;~ · o-"' // ,.,,....,_,.,_, 

r; Lf<X.J ~ JJ~ U:~ 'Ca ~~) ~ \_, ~ ~~) ~~~ \~ \::;.~ \:;J ,_, 
~J,~P..) --. ·~..f.,ep·· :,,~}< '- .·5{, <~,)~'",....,''}.-:® .. -':· ~..,"',,~> .,. .... .,../\.•~\~ 
~ ~ ':J.J o· • .).! .ol,.;_.6 ··l ~u ~~-~ £~ J ·~ "' J-J · ~ 
"' '-- 0 .~ "J';-(.f .. ' , If,.... "'--v.;- ~.~ , ... .: 

' ~ ,.> > "'.-->. ·~ -"", \ t,' 
. ~~..!~~~~~\~\ 

47 - Gogu gucumuzle Biz kurduk. Ve Muhakkak ki 
Biz, geni1?leticiyiz. 

48 - Y eryfrzun u Biz do~edik. .. N e guzel d61?eyicileriz. 
49 - Ve her 1?eyden <;ift ·<;ift yar:-attl>k, ki ibret alas1n1z. 
50- QyleyseAllah'a ko1?un. Dogrusu ben size O'ndan 

apa<;1k bir uyany1c1m. 
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51 -Allah ile birlikte ba~ka bir tann edinmeyin. Dog
rusu ben size O'ndan apac;ak bir uyanCIYJ.m. · 

Gogii Biz Ku11duk 

Allah Teala dikkatleri ulvi ve siifll alemi yaratu~ma c;ekerek §6yle 
buyuruyor: «Gogii giiciimiizle Biz kurduk · (ve onu yiiksek bir tavan 
klld1k) .>> ibn Abbas, Miicahid, Katade, Sevri ve birc;oklan ayet-i keri
me'deki ( lS'..ll 'YI ) kelimesini, giic; ve kuvvetle tefsir etmi§lerdir. «Ve 
muhakkak ki Biz geni§leticiyiz.>> Onun ko§e bucaklanm geni§lettik, di
reksiz olarak yiikselttik de sonunda o §imdiki gibi yiikseldi. «Yeryiiziinii 
Biz do§edik (ve onu yaratlklar ic;in bir yatak k1ld1k) . Ne giizel do§e
yicleriz. (Biz onu yeryiizii halk1 ic;in bir be§ik k1ld1k.) Ve her §eyden . 
(biitiin yaratiklardan) c;ift c;ift yaratt1k.» Gok ve yer, gece ve giindiiz, 
giine§ ve ay, kara ve deniz,aydmllk ve karanllk, . iman ve kiifiir, oliim 
ve hayat, mutsuzluk ve mutluluk, cennet ve cehennem olmak iizere her 
§eyi c;ift olarak yarattlk. Hayvanlar ve bitkilere varmcaya kadar. Bu se
bepledir ki Allah Teala: «Ki ibret alasm1z.» Yar~tiCmm, ortag1 olma
yan tek ve yegane oldugunu bilesiniz diye, buyurur. 

«Oyleyse AUah'a ko§un. (Alah'a s1gmm, i§lerinizde O'na dayanm.) 
Dogrusu ben, size O'ndan apac;1k bir uyanc1y1m. (Atiah ile birlikte 0';:1a 
§irk ko§arak ba§ka bir tann edinmeyin.) Dogrusu ben, size O'ndan apa
<;lk bir uyanclytrn.» 

53 - Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hay1r, onlar 
azg1n hirer topluluktu. 
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54- Onla~dan yuz <;evir. Artlk sen k1nanacak degil
sin. 

55- Sen ogut ver, c;unku a gut mu'minlere fayda verir. 
56 - Ben, cinleri ve insanlan ancak Bana kulluk et

sinler diye yarattlm. 
57 - Ben onlardan bir nz1k istemiyorum. Beni doyur

malarinl da istemiyorum. 
58- Suphesiz ki nzrklandrran, guc; ve kuvvet sahibi 

. olan Allah'tlr. 
59 - Muhakkak ki zulmedenlerin, arkada!?lann1n suc;

larina benzer suc;lan vard1r. Acele etmesinler. 
60 - Kendilerine va'ded.ilen gunlerinden dolaYI vay 

kafirlere. 

Allah Tea.la Peygamberi (s.a.)ni teselli ederek §i:iyle buyurur: ~u 
mti§riklerin sana si:iylediklerini daha onceki yalanlayanlar da peygam
berlerine soylemi§lerdi. «Onlardan oncekilere herhangi bir peygamber 
geldiginde sadece; buyucudur veya delidir, dediler.» Allah Teala buyu
rur ki: «Bunu (bu si:izu) birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hay1r, onlar az
gm birer topluluktu.» Onlarm kalbleri birbirine. benzemi§tir. Sonradan 
gelenleri, daha once gelenlerinkine benzer si:izler si:iylemi§lerdir. « (Ey 
Muhammed, sen) onlardan yuz c;evir. Artlk sen (bundan dolaYI) ki
nanacak degilsin. Sen i:igut ver, c;unku ogut mu'minlere fayda verir (ve 
i:igutten ancak mu'min kalbler istifade eder). Ben, cinleri ve insanlan 
ancak Bana kulluk etsinler diye yarattlm.n Onlara muhtac; oldugum
dan dolaYI degil sadece onlara Bana ibadet etmelerini emretmek ic;in 
yaratm1§1md1r. Ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, «Bana kul
luk etsinler diye yarattlm.)) kismm1 §i:iyle ac;1klar: isteyerek veya iste
meyerek Bana ibadeti kabul ve ikrar etsinler diye yarattlm. ibn Cerir 
de bu ac;Iklamay1 tercih .ediyor. ibn Cureyc ise: Ancak beni tamsmlar 
diye yarattlm, §eklinde ac;1klar. Rebi' ibn Enes buray1: Ancak ibadet et
sinler diye yarattlm, §eklinde tefsir etmi§tir. Suddi der ki: ibadetin fay
da vereni de; fayda vermeyeni de vard1r. «Andolsun ki onlara: Gokleri ve 
yeri kim yarattl? diye sorsan. muhakkak: Allah, derler.» (Lokman, 25) 
i§te bu, onlar ic;in bir ibadettir. Ancak §irk ile beraber oldugu ic;in on
lara fayda verecek degildir. Dahhak der ki: Burada kasdedilenler mu'
minlerdir. 

Allah Teala buyurur ki: «Ben onlardan bir nz1k istemiyorum. Be
ni doyurmalanm da istemiyorum. ~uphesiz ki nz1kland1ran, guc; ve kuv-
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vet sahibi olan Allah'tlr.» imam Ahmed'in Yahya ibn Adem ve Ebu Said 
kanallyla ... Abdullah ibn Mes'ud'dan r1vayetlerine gore o, §oyle demi§
tir:. Allah Rasurti bana ayeti §6yle okuttu: «~iiphesiz ki Ben nziklandl
ran, giic; ve kuvvet sahibi olamm.» Hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve Ne
sei, israil kanahyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin hasen, sahih 
oldugunu sayler. Ayetin anlam1 §oyle ozetlenebilir: Allah Teala, kullan 
tek ve ortag1 olmaks1zm kendine ibadet etmeleri ic;in yaratmi§tlr. Her 
kim O'na itaat ederse, onu en miikemmel bir miikafatla miikafatlandl
nr. Her kim de O'na kar§I gelirse, en §iddetli bir §ekilde azablandmr. 
Allah Teala, Zatm1n onlara muhtac; olmad1gm1; aksine biitiin durum
larmda O'na muhtac; olduklanm haber yerir. Zira 0, onlarm yaratiClSl 
ve nziklandinciSldlr. 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah'm ... Ebu Hii
reyre'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Al
lah Teala buyurdu ki: Ey Ademoglu ibadetle me§gul ol ki, senin gogsiinii 
zenginlikle dolduray1m ve fakirligini gidereyim. ~ayet boyle yapmayacak 
olursan gonliinii me§guliyetle doldurur, fakirligini gidermem. Hadisi Tir
mizi ve ibn Mace, imran, ibn Zaide kanahyla rivayet ediyorlar. Tirmizi 
hadisin hasen, garib oldugunu da ekler. imam Ahmed'in Veki' ve Ebu 
Muaviye kanallyla ... Halid'in iki oglu Habbe ve Seva'dart rivayetine gore 
onlar §Oyle demi§lerdi: Allah Rasulii bir i§ yaparken -veya bir bina 
in§a ederken, Ebu Muaviye ise: Bir §eyi diizeltirken, diyor- ona geldik 
ve yaptlg1 i§te kendisine yard1m ettik. i§i bitirince bize dua edip §oyle 
buyurdu ~ Ba§lanmz hareket ettigi siirece nz1ktan iimit kesmeyin. ~iip
hesiz annesi insam, c;1plak ve k1pk1zll et olarak dogurur. Sonra Allah ona 
nz1k verir .. ilfthi kitablardan birisinde yaz1h olduguna gore Allah Teala 
§oyle buyurur: Ey Ade:inoglu; seni Bana ibadet ic;in yarattlm, oyalanma. 
Senin nzkm1 iistlendim, yorulma. Beni ara, bulursun. Beni buldugun 
takdirde her §eyi bulmu§sun demektir. Beni kac;mril§San da her §eyika
c;Irmi§Sm demektir. Ben sana her §eyden daha sevgiliyim. 

, «Muhakkak ki zulmedenlerin, arkada§larmm suc;larina benzer suc;
lan (ve azabdan bir paylan) vard1r. (Bunda) acele etmesinler. (0, hie; 
§iiphesiz meydana gelecektir.) Kendilerine va'dedilen giinlerinden 
(K1yamet giiniinden) dolay1 vay kafirlere.l) 

---- i Z A H 1----

Bu k1sac1k satlrlar birc;?k mana ve maksadlarm ufUklanm ac;mak
tadlr oniimiize. Biitiin bu manalar, insan hayatmm lizerine kaim oldu
gu temel ta§ olan biiyiik gerc;egin ic;inde miindemic;tir. 

Bu gerc;eklerden birincisi §Udur: Elbette ki cinlerin ·ve insanlarm 
yaratlh§l belli bir gayeye mebnidir. Bu g!lye bir vazife halinde ortaya 
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c1kmaktad1r. 0 vazifeyi ifa eden, varhgmm gayesini tahakkuk ettirmi§ 
olur. Yerine getirmeyen veya aksatan ise varhgmm gayesini yitirmi§ 
ve ba§l bo§ kalm1§ olur. Artlk onun hayab maksadh bir hayat olmaktan 
uzaktlr. As1l manasm1 yitirmi§tir. As1l k1ymetini kazand1g1 ylice hedef
ten mahrum olur. 0 sayede varhklar alemine dahil oldugu ana kaide
den kopmu§ mutlak bir bo§luga yuvarlanm1§tlr. Bu durum kendisini, 
ne§'et ettigi ana kaideye baglaytp bekasm1 saglayan mevcudat kanunun
dan uzakla§anlarm her zaman ba§ma gelir. 

insanlan ve cinleri varhk kanunlanyla miinasebetd9"r k1lan bu be
lirli vazife Allah'a ibadettir ... Veya ubudiyettir. Ortada bir kul bir de 
Rab olacaktlr. Kul, kulluk edecek, Rab ise kendisine kulluk edilecek
tir. Ve kulun hayatl ancak bu degerlendirmeler dahilinde istikamet 
kazanabilir. 

Binaenaleyh, bu buyuk gercegin ikihci §1kk1 ortaya c1km1§ oluyor. 
Ve tebaruz ediyor ki ibadetin ifade ettigi mana belirli hareketleri yap
manm otesinde c;ok daha geni§ ve §timullu olmak zorundad1r. Cinler ve 
insanlar butun hayatlanm belirli hareketleri yerine getirerek gec;ir
mezler. Ve Allah, onlan boyle bir §eyle mukellef k1lmaz. Aksine cenab-1 
Allah kullarma hayatlarmm buyuk k1sm1m ic;ine alan ba§ka faaliyet
ler yukler. Biz her ne kadar cinlerin mukellef olduklan faaliyet §ekille
rini bilmemekte isek de, insandan istenen faaliyet tarzm1 Kur'an-1 Ke
rim'deki Allah'm kelammdan ogrenmekteyiz: ((Hani Rabbm meleklere 
demi§ti ki: Ben yeryuzunde bir halife yaratacag1m.» ~u halde insan de
nen varhktan yapmas1 istenilen amel yeryuziinde Allah'm biH1feti va
zifesidir. Bu ise yeryuzuniin i'man, yeryuzundeki kuvvet ve enerji nok
talanm, ham madde kaynaklanm bilip ke§federek onlan hayatm geli
§ip ilerlemesi ic;in kullamp ilahi iradenin tahakkukunu saglamak gibi 
degi§ik faaliyet tarzlanm ihtiva eder. Aynca Allah'm yeryuzunde hali
fesi olmak umumi kainat kanunlan ile hem-ahenk olan Allah nizammm 
tahakkuku ic;in yeryuzunde Allah'm §eri~bm hakim kllplak demektir. 

Buradan ortaya <;1k1yor ki ibadetin mEtnas1 dogrudan dogruya in
samn varhgmm gayesini te§kil etmektedir. ~oyle de diyebiliriz: ibadetin 
manas1 insamn ilk yapmas1 gereken vazifeleridir. DolaylSlyla ibadet 
belirli hareketlerden c;ok daha geni§ ve §Umulludur. Kat'iyyetle bilmek 
gerekir ki, ibadet derken ic;inde hilafet vazifesi de bulunmaktad1r. Ve bu 
durumda gerc;ek ibadet belli ba§h iki b6lume aynlmaktadir: 

1 - Once Allah'a kullugun mani.'ts1m ruhlarda yerlt :§tirmek gere
kir. Yani §Uurlara §Unu ke-sin olarak oturtmah ki ortada bir.kul ve bir 
de Rab var.d1r. Kul kulluk eder, Rabba ise ibadet edilir. Bunun otesinde 
hi~ bir §ey yoktur. Ve yeryuzunde bu durumdan ve degerlendirmeden ate 
hie; bir hareket kalmaz. Mevcudatta bir ibadet eden bir de ibadet edilen 
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vard1r. ibadet edilen Rab tektir. Geriye kalan .her §ey ve herkes O'nun 
kuludur. 

2 ____: ibadet vicdanda yer eden her harekette, organlarla yap1lan 
her fiilde ve hayatta atllan her ad1mda Allah'a yonelmektir. Dogrudari 
dogruya Allah'a yonelmek ba§ka tU.r butun duygulardan s1ynhp Allah'a 
ibadetin di§mda hie; bir m~a pe§inde }~o§mamaktir. 

Boylece iki §.Ikk1yla ancak ibadetin gerc;ek manas1 tahakkuk eder. 
Ve o zaman hareketlerle ameller, amellerle yeryiiziinun i'man, yerytizii
nun i'manyla Allah yolunda cihad aym olur ... Allah yolunda cihad mih
netlere dayanmak ve Allah'm takdirine nza gostermek hep birer iba
dettit ve hepsiyle de Allah'm cinleri ve insanlan yaratmi§ oldugu ana 
vazife tahakkuk eder. Her §ey Allah'a kulluk §eklinde ortaya g1kan umu
mi kainat kanunlarma baglamr. 

Ve i§te o zaman insanoglu yeryiizunde ya§arken bilir ki; kendisi 
orada Allah tarafmdan verilen bir gorevi yerine getirmektedir. Bu diin
yaya o gorevi yapmak igin belirli bir muddet dahilinde gelmi§tir. Haya
tmdaki tek hedefi Allah'a itaaat ve ibadettir. Bunun otesinde ba§ka bir 
hedefi bulunmamaktadir. Yaptlklanmn mukabili olarak once kendi ig 
tliinyasmda bir guven, huzur ye emniyy~t hisseder. Allah'm nzasmdan 
duydugu seving ile birlikte obur dunyada nimet, lutuf, kerem ve biiytik 
ihsanlara nail olur. 

Ve i§te o zaman ki§i gerc;ek manada Allah'a ko§IDU§ olur. Yeryuzu
nun baskllarmdan, aldatlcl duyg\.:t.Ianndan, engelleyici cazibelerinden 
kurtulur. Bu kagi§la birlikte gergek manada hiirriyetine de ula§ffil§ 
olur. Yiiklerin ve ag1rhklarm altmdan kurtulur. Kendisini Allah'a adar. 
V~ainat igerisiride Allah'm bir kulu olarak yerini ahr. Allah onu ken
disine ibadet etmesi igin yaratmi§tlr. 0 ise, yaratlld1g1 vazifeyi yerine 
getirmi§ ve varhgmm gayesirii tahakkuk ettirmi§tir. ibadet mefhumu
nun ruhlarda yer etmesinin sonucu olarak ki§inin yeryiiziinun hilafe
ti vazifesini yiiklenmesi, mukellefiyetlerini omuzlamas1, en son verimini 
elde edecek dereceye gelmesi gerekir. Bunun yam s1ra elde ettigi sonuc;
taki kendi paym1 bir kenara b1rakarak §ohretin ve §amn her turlu ca
zibe ve aldatlc1hgmdan gonlunu uzakla§tlnp kurtarmas1 gerekir. <;iin
kii o hilafet vazi{esini ve elde ettigi neticeleri kendi §ahs1 igin veya mah
sul elde ~tmek igin yapml§ degildir. S1rf kulluk vazifesini yerine getir· 
mek ve ·Allah'a yonelmek igin yaprm§tlr. 

ibadet mefh\l.munun gerekli kild1g1 hususlardan birisi de yap1lan 
amellerin ruhlarda yer eden degerinin o amellerin neticesine gore de
gil de saikine gore olmas1d1r. Netice nas1l olursa olsun insan hie; bir za
man igin neticelere bagh degildir. 0 yaptig1 hareketleri yaparken iba
det gorevini ifa etmektedir. Ve elde edecegi kar§Ihk yapt1!?;1 amelin . ne
ticesine gore degil eda ettigi ibadete goredir. 
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Boyle olunca ibadetler, vazifeler ve ameller kar§Ismda insarun du
rumu biitiiniiyle degi§ir. 0 zaman ibadetlerde, hareket ve amellerde giz
lenen as1l manaya bakar. Bu gizli mana tahakkuk edince onun vazifesi 
bitmi§ ve hedefe varml§ demektir. Bundan sonra netice nas1l ~1karsa 
r;1ksm, bu neticenin onun defterinde .yeri yoktur. Hesfl.b1ru ona gore 
yapmaz. Ve onu ilgilendirmez de. Qiinkii bundan sonras1 Allah'm takdir 
ve me§iyyetine baghdlr. Kendisinden istenen niyet ve ~abad1r. Gerisi 
ilahi takdir ve me§iyyete ma'tUftur. 

insan, kalbini hareket ve r;abalarm neticesinden ~ekip kurtarmca, 
kendi payma dii§eni ald1gm1 o hareket ve ~abalarm as1l sahibindeki 
ibadet mefhumunun yerine geldigini kabul ederek miikafatlm garanti
leyip nasibine dii§eni ald1gm1 hissedince kalbind.e hi~ bir arzu ve ihti
rasa yer kalmaz. Diinya hayatmm ge~ici e§yalarma kar§l ii§ii§iip ko
pekler gibi ko§U§maz. Bir yandan hilatet vazifesini ve onun miikellefi
yetlerini yerine getirmek i~in en son ~aba ve giiciinii harcarken ote yan
dan da elini ve gonltinii bu yeryiiziiniin degerlerinden ~eker, ~abalan
nm sonucuna bagh olmaktan kurtanr. Qiinkii bu neticeler s1rf netice 
elde etmek ve §ahlSlara iin saglamak i~in degil ibadet m-.: ::: -.;.>nunun ge
regini yerine getirmek i~in yap1lm1§tlr. 

Kur'an-1 Kerim, bu hissi besleyerek daha da gii~lendiriyor. Ve in
san duygusunu cimrilikten, nz1k pe§ine ko§up her §eyi unutmaktan 
uzakla§tmyor. Zira nz1k zaten garanti altmdad1r. Allah onu kullarma 
te'min etmi§tir. Verdigi nzkm mukabilinde tabii olarak onlardan ken
disini doyurmalanm veya nz1kland1rmalanm istemi§ degildir. Kullarma 
verdigi mah muhta~lara dag1tmay1, yoksullara pay ay1rmaYl emreder
ken kar§Ihgmda onlardan bir §ey istememektedir: 

((Onlardan bir nz1k istemem. Beni doyurmalanm da istemem. ~up- .... 
hesiz ki flZlklandiran da, gii~ ve kuvvet sahibi olan da Allah'tlr.» 

~u halde mii'min bir §eyi yaparken veya hilafet vazifesini ifa i~in 
~aba sarfederken nz1k elde etmek gibi bir ihtirasa sahip degildir. Bunun 
aksine gayesi en son ~aba ve giictin sarfedilmesiyle ger~ekle§ecek olan 
ibadet mefhumunun geregidir. Bu durumda insamn kalbi, yap1lan ha
reketlerin ve sarfedilen . ~abalarm neticesine bagh olmaktan kurtulup o 
hareketlerdeki ibadet mefhumunun gereginin yap1lmas1 gibi iistiin bir . 
prensibe baglamr. Bu yiice duygu ise ancak bu yiice islam dii§iincesinin 
golgesi altmda filizlenebilir. 

Eger bugtin be§eriyet bu duygulan anlayam1yor ve onlardaki hazz1 
tadam1yorsa, bu onlarm islam hayatlm -ilk miisliiman nesillel'in ya§a

. d1g1 gibi- Kur'an'm golgesinde ya§amamalarmdan ileri gelmektedir. 
Hayat prensiblerini Kur'an gibi yiice bir anayasadan almamalarmdan 
dolaYldir. 

insan Q noktaya yukselirse . .. ibadet noktasma ... Ubudiyyet ufku-
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na ... Ve o noktada karar kllarsa ruhu yuce bir gayeyi ger~ekle§tirmek 
i~in basit vasitalara ba§vurma adiliginden kurtulur. isterse bu gaye 
Allah davasm1 muzaffer k1lmak ve Allah'm sozunu iistun k1lmak gibi en 
ustiin bir gaye olsun. <;unku basit vas1ta ve hasis menfaatlar ibadet gi
bi yuce ve temiz bir duygunun butun anlamm1 siler goturur: Bir taraftan 
da mu'min, gayeye ula§mak ile mukellef degildir. Maksad1 sonu~ almak 
degil kendi vazifesini yapmak ve yaparken de ibadet vazifesini yerine 
getirmektir. Gayelere gelince, bu Allah'a havale edilmi§tir. Allah neti
ceyi diledigi bir ol~u uyarmca ger~ekle§tirir. Allah'a giden yolda neti
ceye ula§mak ihtiras1yla sakat vas1ta ve metodlara ba§vurmanm ge
regi yoktur. Zaten Allah'a ibadet eden mu'minin hesa.bmda boyle bir 
§eyin de yeri bulunmaz. 

Hem ibadet eden kul her zaman zihin rahatllg1 i~erisinde, ruhi 
huzur ve vicdani emniyet dahilindedir. ister yaptlgmm sonucunu gar
sun, ister g6rmesin. ister kendisinin tahmin ettigi gibi ~lkSm, ister tah
minlerinin aksine ~1ksm. Netice itibanyla o vazifesini yapmJ§, i§ini · bi
tirmi§, mukatatlm garanti etmi§tir. Zira ibadet mefhumunun geregini 
yerine getirerek rahatlami§tlr. Bundan sonra olacaklar onun vazifesinin 
hududu haricindedir. Zira bilmektedir ki kendisi bir kuldur. Dolayisiyla 
istek ve arzularmda kul olmamn hududunu a§amaz. Ve yine bilmekte
di,r ki Allah Ziilcelal alemlerin Rabbldl.r. Bunun · i~in Allah Teala'ya has 
alan i§lerden hi~ birisine burnunu sokmaz. Bir hudut dahiline girer ve 
orada karar kllar. Allah ondan merrinun olur, o da Rabbmdan ho§
nud. 

Ve boylece : «Cinleri ve insanlan ancak Bana kulluk etsinler diye 
yarattlm.n mealindeki §U k1sac1k ayetin yerle§tirdi~i 0 ak1llan durdura
cak derecede buyuk ger~egin bir yam tecelli etmi§ oluyor. Dogrusu vic-. 
danlarda ger~ek manada yer ettigi takdirde bu biricik ayetin butunuyle 
yeryuzundeki hayatm ~ehresini degi§tirmesi mumkundur .. . (Seyyid Ku
tub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XIV, 74-79) 

ZARiYAT SURESiNiN SONU 



TOR SORESt 



TUR SURESi 

(Mekke'de nazil olmu§tUr.) 

MaJik'in Ziihri'den, onun Muhammed ibn Ciibeyr ibn Mut'1m'den, 
onun da babasmdan riva,yetine gore o, §6yle demi§tir: Allah Rasulii 
(s.a.)nii ak§am namazmda Tur suresini okurken i§ittim. Sesi ondan 
daha giizel -veya k1raeti ondan daha giizel- hi~ kimseyi i§itmedim. 
Buhari ve Muslim hadisi Malik kanallyla tahric etmi§lerdir. Buhari der 
ki: Bize Abdullah ib~ Yusuf'un ... Ummii Seleme'den rivayetine gore 
o, §oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.)ne §ikayette bulunup: Ben has
tayim, dedim. Binitli olarak insanlarm arkasmdan tavaf et, buyurdu. 
Ben tavaf ederken Allah Rasulii (s.a.) Beytullah'm yanmda namaz kil
dmyor ve ((Andolsun Tur'a, sat1r satlr dizilmi§ kitaba.» ayetlerini (veya 
suresini) okuyordu. 

Tefstr, C: XIII; F . 471 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n adJ.yla. 

1 - Andolsun Tur'a. 
2 - Sat1r satlr dizilmi~ kitaba. 
3 - Y ay1lm1~ ince deri iizerine. 
4 - Ma'mur eve. 
5 - Y ukseltilmi~ ta vana. 
6 - Dolan denize. 

(CUz: 27; Sure: 52 

7 - Muhakkak Rabb1n1n azab1 vuku'bulacaktlr. 
8 - ·onu engelleyecek yoktur. 
9 - 0 gun gok sars1ld.rk<;a sars1hr, 

10 - Daglar yuriidiik<;e yiiriir. 
11 - i~te o gun, yalanlayanlann vay haline. 
12 - Onlar ki; daldlklan batll i'<;inde oyalan1p durmak~ 

tad1rlar. 
13 - 0 gun cehennem ate~ine itildik<;e itilirler. 
14 - Yalanlayip durdugunuz ate~ i~te budur. 
15 ~ Bu bir buyu mudiir, yoksa siz gormiiyor musu· 

nuz? 
16 - Girin oraya. Sabretseniz de, sabretmeseniz dear

tlk birdir. <;unku siz, ancak yapmakta olduklann1zla ce
zalandinhyorsunuz. 

Tftr ve Beyt-i Ma'mftr 

Allah Tea.la, ulu kudretine dellllet eden yaratlklanna yemin edi
yor ki mutlaka dti§manlanm azabland1racak ve onlardan bu azab1 sa
vacak kimse de olmayacakt1r. Tur; Allah Teala'mn uzerinde Hz. Musa 
ile konu§tugu, Hz. isa'y1 gonderdigi, dag gibi, uzerinde aga<; bulunan 
daga denilir. ~ayet dagm uzerinde aga<; yoksa ona Tur denilmez; boy
lesine arap<;ada sadece ( ~ ) ismi verilir. 

((Apdolsun, sabr satlr dizilmi§ kitaba.>> ayetindeki sat1r satlr di
zilmi§ kitab; Levh-i MahfUz'dur. Bunun insanlara a<;Ik<;a okunan yazil
mi§ ve inzal olunmu§ kitablar oldugu da soylenmi§tir. Bu sebepledir ki 
Allah Teala: ((Yayllmi§ ince deri uzerine, ma'mur olan ev (Ka'be'y)e» 
buyurmu§tur. Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde mevcud isra hadisine 
gore Allah Rasulu (s.a.), yedinci semf=ty1 ge<;tikten sonraki k1sm1 §Oyle 
anlatlyor: (Cebrail) beni Beyt-el-Ma'mur'a yukseltti. Bir de baktlm ki 
her gun yetmi§ bin melek oraya giriyor ve k1yamete kadar bir daha don-
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miiyor. Yani bu yetmi§ bin melek orada ibadet edip onu tavaf ediyorlar. 
Aynen yeryiizii halkmm Ka'be'yi tavar ettigi gibi. Beyt el-Ma'mur da 
yedinci gok ehlinin Ka'be'sidir. Bu sebeple Hz. Peygamber, Hz. ibrahim 
Halil(a.s.)i Beyt el-Ma'mur'a s1rtim dayam1§ olarak bulmu§tur. Zira 
Hz. ibrahim yeryiiziindeki Ka'be'nin banisidir. Elbette miikatat, amel 
cinsinden olacaktlr. Beyt el-Ma'mur Ka'benin hizasmdad1r. Her semad~ 
o sema ehlinin, ic;inde ibadet edecegi ve kendisine dogru namaz kilacak
lan bir Beyt (Ka'be) vard1r. Diinya semasmdakine Beyt el-izzet deni
lir. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Ebu Hiireyre'den, onun 
da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore; o, §Oyle buyurmu§tur: Ye
dinci kat gokte bir ev vard1r ki ona Ma'mur denilir. Ka'benin hizasm
dadir. Dordiincii kat gokte bir nehir vard1r ona el-Hayevan denilir. Cib
ril her giin ona girer, bir defa dalar; sonra <;1k1p silkelenir de ondan 
yetmi§ bin damla dokiiliir. Allah Teala her damladan bir melek yara
tlr, onlara Beyt el-Ma'mur'a gitmeleri ve OFada namaz k1lmalan emrolu
nur ve onlar emrolunam yaparlar, sonra <;Ikarlar ve bir daha ebediyyen 
oraya donmezler. ic;lerinden birisi onlar iizerine emir ta'yin edilir ve 
onlan gokte bir yerde durdurmas1 emrolunur. K1yamet kopuncaya ka
dar orada Allah'1 tesbih ederler. Bu hadis gerc;ekten ga:ribtir ve sadece 
Ravh ibn Venah rivayet etmi§tir. Bu zat; Emevilerin kolesi olan el
Emevi Ebu Said Dima§ki'dir. Ciizcani, Ukayli, Hakim Ebu Abdullah 
en-Neysaburi ve ba§kalan gibi haf1zlardan bir grup onun bu hadisini 
miinker gormii§lerdir. Hakim der ki: Ebu Hiireyre, Said 'ibn Miiseyyeb 
ve Ziihri'nin riva,yetlerine gore bu hadisin ash yoktur. · 

ibn Cerir der ki: Bize Hennad ibn es-Seriyy'in ... Halid ibn Ar'l:!ra'
dan rivayetine gore birisi Hz. Ali'ye : Beyt el-Ma'mur nedir? diye S<?r
mu§tu. Hz. Ali §Oyle dedi: Gokte ed-Durah denilen bir evdir. Ust tara
fmdan Ka'be'nin hizasmdad1r. Gokteki hiirmet yeryiiziindeki Eeytul
lah'm hiirmeti gibidir. Her giin orada yetmi§ bin melek namaz' ~1lar v~. 

bir daha ebediyyen oraya donmez. Hadisi ~u'be ve Siifyan es-Sevri de 
Semmak'den rivayet etmi§lerdir. ~u'be ve Siifyan'm rivayetleringe Hz. 
Ali'ye bu soruyu soran ibn Keva olarak verilmektedir. ibn Cerir de 
hadisi Ebu Kiireyb kanahyla ... Ali ibn Rabia'dan rivayet eder ki o, §Oy
le demi§tir: ibn Keva, Hz. Ali'ye Beyt el-Ma'mur'u sormu§tu. Hz. Ali 
§Oyle cevablad1: Gokte ed-Durah denilen bir mesciddir. Her giin oraya 
yetmi§ bin melek girer, sonra bir daha asla oraya donmezler. ibn Cerir 
hadisi Ebu Tufeyl'den, o da Hz. Ali'den yukardaki gibi rivayet etmi~
tir. 

ibn Abbas'tan rivayetle Avfi der ki : 0, Ar§'m hizasmda bir evdir. 
Onu melekler i'mar eder, her giin orada yetmi§ bin melek namaz k1lar, 
sonra oraya bir daha donmezler. ikrime, Miicahid, Rebi' ibn Enes, Siid-
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di ve Selef'ten bin;oklan da boyle soylemi§tir. Katade der ki: Bize anla
tlldigma gore Allah Rasulii (s.a.) bir gun asha,bma: Beyt el-Ma'mur 
nedir bilir misiniz? diye sormu§tu. Onlar: Allah ve Rasulii en iyi bilen
dir, dediler. Hz. Peygamber §0yle buyurdu : 0; gokte, Ka'be'nin hizasmda 
bir mesciddir. ~a.yet y1k1lml§ olsayd1, Ka'be'nin iizerine y1k1hrd1. Her 
giin orada yetmi§ bin melek namaz k1lar. Ondan c;1ktlklan zaman bir 

· daha k1yamete kadar donmezler. Dahhak, oray1 kendilerine el-Hinn ad1 
verilen ve iblls kabllesinden meleklerin i'mar ettigini sanml§tlr. En dog
rusunu Allah bilir. 

Siifyan es-Sevri ve ~u'be'nin .. . Hz. Ali' den rivayetlerine gore «And
olsun yiikseltilmi§ tavana.>> fl.yetinde gok kasdedilmektedir. Siifyan der 
ki: Hz. Ali bu ac;1klamasmm pe§inden: «Gokyiiziinii de korunmm~ bir 
tavan k1ld1k. Fakat onlar bundaki ayetlerden yiiz c;eviriyorlar.>> (Enbi
ya, 32) ayetini okumu§tur. Miicahid, Katade, Siiddi, ibn Ciireyc ve ibn 
Zeyd de boyle soylemi§lerdir. ibn Cerir de bu gorii§ii terdh ediyor. Re
b!' ibn Enes ise burada Ar§'m kasdedildigini soylemektedir. Yani Ar§; 
biitiin yaratlklarm tavamd1r. Bu, te'vili miimkiin bir ac;1klamad1r . ve 
!'·.~=--cb.ur'un da soyledigi gibi burada, digerleriyle beraber Ar§ da kas
dedilmektedir. 

Rebl' ibn Enes «Andolsun dolan denize.>> a,yeti hakkmda der ki: 
Bu, Ar§'m altmdaki sudur ki, yeniden diriltilecekleri giinde kabirlerinde 
cesedleri diriltecek olan yagmur buradan iner. Cumhur ise bunun, diin
yada gormekte oldugumuz deniz oldugunu sayler. Ayet-i kerime'deki 
( ..>~\ ) kelimesinin anlammda ihtilat edilmi§tir. Bazllan der
ler ki: Burada maksad, onun k1yamet giinii ate§ olarak yak1lacag1dlr. 
Nitekim Allah TeiHa.'mn: «Denizler kayna§tlnld1g1 zaman.» (Tekvir, 6) 
kavli de boyledir. Yani tutu§turulacak ve mah§er halk1m ku§atacak alev
lenen bir ate§ olacaktrr. Bu ac;1klamaYl Said ibn Miiseyyeb, Hz. Ali ibn 
Ebu Talib'den rivayet etmi§tir. Bu ac;1klama ibn Abbas'tan da rivayet 
edilir. Said ibn Ciibeyr, Miicahid, Abdullah ibn Ubeyd ibn Umeyr ve b~§
kalan da boyle soylemi§_tir. Ala, ibn Ber der ki: ( J~\ r.ll ) 
ad1 verilmesinin sebebi, suyunun .ic;ilmemesi ve onunla ekin sulan
mamasldlr. K1yamet giiniindeki denizler de boyledir. ibn Ebu 
Hatim bunu Ala, ibn Bedr'den nakletmektedir. Said ibn Ciibeyr'den ri
vayete gore o, bu a,yeti: Sahverilmi§ denize andolsun, §eklinde tefsir 
eder, Katade de ( J~\ ) kelimesine; dolan, anlam1 vermi§tir. ibn 
Cerir de bu anlam1 terdhle onun bugiin yakllmamakta oldugunu, dol-
dugunu soylemektedir. ' 

Bu kelimenin «bO§» anlamma geldigi de soylenmi§tir. Asmal'nin 
Ebu Amr ibn Ala kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, bu aye
ti «bO§ denize» §eklinde te'vll etmi§tir. 0 der ki : Bir iimmet yagmur du
asma c;1ktllar, dondiiler ve havuzun bo§lugunu (bo§ olu§unu) kasdede-
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rek ( .J~ uP_,:ll 01) dediler. ibn Merduyeh, ibn Abbas'm bu a<;Ik
lamasmi Mesanid'ti§-~uara 'da rivayet etmi§tir. 

Ayet-i kerime'deki ( .J~\ ) kelimesinin; yeryuzu ehlini kap-
layip suda bogmasm diye yeryuztinden men'edilmi§, ahkonulmu§; 
anlamma geldigi de soylenmi§tir. Bunu ibn Abbas'tan rivayetle 
Ali ibn Ebu Talha soylemektedir. Suddi ve bir ba§kas1 da boyle soy
lemi§tir. imam Ahmed'in Musned'ind~ rivayet etmi§ oldugu §U 
hadis de buna delalet ediyor : imam Ahmed'in Yezid kanahy
la .. . Orner ibn Hattab'dan, onun da Allah Rasulti (s.a.)nden rivaye
tine gore Rasulullah §Oyle buyurmu§tur : Hi<; bir gece yoktur 
ki deniz ti<; defa dikilip Allah Teala'dan yeryuzu halkmm uzerine ta§a- ~ 

rak akmak uzere izin istemesin. Allah Teala onu bundan ahkor. Hafiz 
Ebu Bekr el-ismaili'nin Hasan ibn Sufyan kanahyla ... Avvam ibn Hav
§eb'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Bana sm1r bek<;isi bir §eyh 
nakledip §oyle dedi : Bir gece no bet beklemek uzere <;Ikmi§tlm. Benim 
di§Imda gozctilerden hi<; kimse <;Ikmami§tl. Limana geldim ve <;1kt1m. 
Bana oyle gelmeye ba§ladl ki deniz daglarm zirveleri hizasma kadar 
yukseliyor. Ben uyamkken bu defalarca oldu. Ebu Si\.lih'e rastlad1m da 
bana §oyle dedi : Bize Orner ibn Hattab'm naklettigine gore, Allah Ra
sulu (s.a.) §oyle buyurdu: Hi<; bir gece yoktur ki deniz ti<; defa dikilip 
Allah Teala'dan yeryuzu halk1 uzerine ta§arak akmak iizere izin iste
mesin. Allah Teala onu bundan ahkor. Bu haberin isnadmda ad1 veril
meyen mubhem bir ravi vard1r. 

«Muhakkak Rabbmm azab1 vukubulacaktlr.» k1srru, uzerine yernin 
edilendir. Yani Rabbmm azab1 mutlaka kafirlerin ba~ma gelecektir. Ni
tekim ba§ka bir ayet-i kerime'de de bu belirtilmektedir. «O'nu engelle
yecek yoktur.» Allah Teala onlar i<;in bu azah1 murad ettigi zaman on
lardan azab1 def'edip savacak hi<; kimse yoktur. Hafiz Ebu Bekr ibn Ebu 
Dunya der ki: Bize babarmn ... Ca'fer ibn Zeyd el-Abdi'den rivayetine 
gore; o, §oyle anlatlyor: Hz. Orner bir gece, Medine'de geceleyin kontrol 
i<;in <;Ikmi§tl. Muslumanlardan bitinin evine ugrad1. 0 s1rada o ki§i 
kalkmi§ namaz k1hyordu. Hz. Orner onun k1raetini dinlemek uzere 
durdu. Adam «Muhakkak Rabbmm azab1 vuku bulacaktlr. Onu engelle
yecek yoktur.» k1smma gelinceye kadar «Andolsun Tur'a ... » ayetlerini 
okudu. Hz. Orner: Ka'be'nin Rabbma andolsun ki hak bir yemindir, de
yip merkebinden indi, duvara dayand1, bir sure o §ekilde kald1, sonra 
da evizie dondu. Bir ay evinde kald1. insanlar onu yoklamaya gidiyorlar 
ve hastahgm1 bilmiyorlardl. Allah ondan · ho§nud olsun. imam Ebu 
Ubeyd'in Fadail'Ul-Kur'an'mda Muhammed ibn Salih kanahyla. .. Ha
san'dan rivayetine gore Hz. Orner «Muhakkak Rabbmm azab1 vuku' bu
lacaktlr.» ayetini OkUffiU§, yerinden oyle bir Sl<;raffil§ ki bu sebeple yirmi 
gun hasta olmu§. 



7510 iBN· KESIR (Cuz : 27; SO.re : 52 

.ibn Abbas ve Katade, «0 gun gok sars1ld1k~a sars1hr.n ayetiqdeki 
sars1lmaYl hareket etine ile a~1klarlar . ibn Abbas'tan rivayete gore bu 
sars1lma, gogun yanlmas1d1r. Mucahid ise bunu gogun donmesi ile a~Ik

lar. Dahhak der ki : 0; Allah'm emriyle hareket ettirilmesi, donmesi ve 
birbiri i~inde dalgalanmas1d1r. ibn Cerir'in de tercih ettigi goru§ gogun 
sars1ld1k~a sars1lmas1, donme i~indeki hareketidir. ( ... ) 

«Daglar yuruduk~e yurur.>> Daglar helak olarak kokunden soku
lup yiklhr, un-ufak olur. «i§te o gun, yalanlayanlann vay haline.n 0 
gun Allah'm azab1 ve cezaland1rmasmdan vay o yalanlayicllara. <<Onlar 
ki ; dald1klan batll i~inde oyalamp durmaktadirlar .n Onlar dunyada ba
tlla dalmakta, dinlerini alaya ve eglenceye almaktad1rlar. (10 gun ce
hennem ate§ine (surulup) itildik~e itilirler.n Mucahid, ~a'bi , Muham
med ibn Ka'b, Dahhak, Suddi ve Sevri bu ayeti : 0 gun, cehennem ate
§ine atlhrlar, §eklinde a~Iklam1~lard1r. Zebaniler bir azarlama ve su~la
ma olarak kendilerine : «Yalanlay1p durdugunuz ate§ i§te budur. Bu bir 
buyu mudur, yoksa siz gormuyor musunuz? (Ate§in butun yonlerden 
kaplad1g1 kirnsenin giri§i gibi) girin oraya. Sabretseniz de, sabretmese
niz de artlk birdir. (Oranm azabma, cezaland1rmasma ister sabredin, iS·· 
ter sabretmeyin, fark yoktur. Oradan aynh§ ve sizin i~in oradan kur
tulu§ yoktur.) <;unku siz, ancak yapmakta olduklanmzla cezalandmh
yorsunuz. (Allah hi~ kirnseye haks1zhk etmez. Aksine herkese amelinin 
kar§1llgm1 verir, derler) .n 

17 - Muhakkak ki muttakiler; cennetler ve nimetler 
i9indedir ler. 

18 - Rablann1n kendilerine verdikleriyle mutlu ola
rak. Rablan onlan cehennem azab1ndan da korumw?tur. 

19 - i~lediklerinize kar~lhk afiyetle yeyin, i9ill. 
20 - S1ra s1ra dizilmi~ tahtlara yaslanarak. Ve onlar1 

iri siyah gozlu hurilerle evlendirdik. 

Muttakiler 

Allah TeaJa mutlu kimselerin durumunu haber vererek: «Muhak
kak ki muttakiler; cennetler ve nimetler i~indedirler. » buyurur ki, bu 
durum digerlerinin i~inde bulundugu azab ve cezaland1rmanm tam ter
sidir. «Rablannm kendilerine verdikleriyle mutlu olarak .. . >> Allah Tea-
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la'mn onlara verini§ oldugu yiyecek, ic;ecek, giyecek, mesken, binit ve 
ba§ka her tUrden c;e§itli lezzetlerden ibaret nimetler ic;inde mutludurlar. 
Rablan onlan cehennem azabmdan da korumu§, cehennem azabmdan· 
kurtarrm§tlr. Buna eklenen; cennete girmek, orada hie; bir goziin gor
medigi, hie; bir kulagm i§itmedigi, hie; bir insamn kalbine gel_meyen ~e-
vinc;ler bile ba§ll ba§ma miistakil bir nimettir. _ 

Allah Teala'mn: «i§lediklerinize kar§Illk afiyetle yeyin, ic;in.» ayet-i 
kerime'si §U kavli gibidir : ccGec;mi§ giinlerde, pe§inen i§lediklerinize 
kar§Ihk afiyetle yeyin ve i<;in, denir.» (Hakka, 24) Bu, Allah:m bir lut
fu ve ihsam olarak daha once i§lemi§ olduklanmza bir kar§Ihktlr. 

ccS1ra s1ra dizilmi§ tahtlara yaslanara~.» Sevri'nin Husayn kanahy
la ... ibn Abbas'tan riva~yetine gore bu tahtlar gerde~ ·odalanndadn:. 
ibn Ebu Hatim'in, babas1 kanahyla .. . Heysem ibri Malik et-Tai'den ri
vayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: ~iiphesiz ki§i k1rk 
sene tahtma yaslamr. Oradan aynlmaz, -oradan usanmaz. Gonliiniin 
c;ektigi ve goziiniin ho§land1g1 §eyler ona gelir. Yine ibri Ebu Hatim'in, 
babas1 kanahyla ... Sabit'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Bize bil
dirildigine gore; ki§i cennette yetmi§ sene tahtma yaslan~r. 'Yanmda, e§- · 
leri, hizmetc;ileri ve Allah'm kendisine bah§etmi§ oldugu §erefler ve ni
metler vard1r. Orada kalma siiresi sana erince,' bir de bakar· ki daha 
once hie; gormemi§ oldugu e§leri vard1r. Onlar: i§te §imdi bizf kendinden 
nasibdar etme zamamn geldi, derler. Ayet-i kerime'deki (' .ij~-- - ) 

kelimesi; yiizleri birbirine doniik anlamma olup, Allah Teala'nm: ccKar
§Ihkh tahtlar iizerinde ... ) (Saffat, 44) Kavli de bunu ac;Iklamaktadlr. ccVe 
onlan iri siyah gozlii hurilerle evlendirdik ... » Onlar ic;in iri siyah gozlti: 
hurilerden giizel, salih e§ler (zevceler) k1ld1k. Miicahid ( ('"""' ~)~ . ) 
fiilini; onlan ceylan gozlii hurilerle nikahll'lrl~!<; §eklinde ac;Iklami§tlr. 
Bu hurilerin nitelikleri birc;ok yerde burada tekrarma gerek kalmaya
cak §ekilde a<;Iklanmi§tl. 
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21 __:!man edip de soylan da imanda kendilenne tabi 
olanlar; onlara soylann1 da ·kattlk. Onlann i~lediklerinden 
hi'<; bir ~ey eksiltmedik. Herkes kazandlg1 ile baghd1r. 

22- Onlara, diledikleri meyve ve etten bol bol vermi
~izdir. 

23 - Orada oyle bir kadehi devrederler ki, onda bir 
saQmalama ve giinaha sokma yoktur. 

24 - ·sedefleri i<;inde gizlenmi~ inci gibi civanlar da 
kendileri i<;in etraflannda doner. 

25 - Birbirlerine doniip sorarlar: 
26 - Derler ki: Ger<;ekten biz, bundan once aileleri-

miz aras1nda korku i<;indeydik. 
27 - Allah bize lutfetti de bizi gozeneklere i1?leyen o 

Semum azab1ndan korudu. 
28 - Ger<;ekten biz, bundan once de O'na dua ediyor

duk. Muhakkak ki O'dur 0, Berr, Rahim. 

Allah Teaia yaratlklarma oian lutfu, ihsam, nimeti ve ikramm1 ha
ber veriyor. Mi.i'minierin c;ocukian, imanda babaiarma tabi olduklan 
zaman, her ne kadar babalarmm amellerine eri§ememi§ oisalar da 
Allah Teaia babalarmm, bulunduklan mertebelerde ogullan ile gozleri 
nin aydm olmas1 ic;in onlan babalanmn derecelerine eri§tirir. En gi.i
zel §ekillerde onlan bir araya toplar. Ameli eksik olam, ameli en mi.i
kemmel olanm derecesine yi.ikseltir. Boyle yaparken ameli mi.ikemmel 
olamn ne amelini ne de derecesini dii§iirmez. Bu; derecesi yi.iksek olanla 
alc;ak olam e§itlemek ic;indir. Bu sebepledir ki §oyle buyurur: ((Oniara 
soyianm da kattlk. Onlann i§Iediklerinden hie; bir §ey eksiltmedik.» Sev
ri'nin Amr ibn Mi.irre kanahyia .. . ibn Abbas'tan rivayetine gore o: Mi.i'
minin zi.irriyeti amei bak1mmdan kendisinden a§ag1 bile oisa Allah Te.:. 
ala onun zi.irriyetini, onlarla gozi.ini.in aydm olmas1 ic;in onun derecesine 
yi.ikseltir, demi§ sonra da : ((iman edip de soylan da imanda kendilerine 
t abi oianiar; onlara soyianm da kattlk. Oniarm i§ledikierinden hie; bir 
§ey eksiltmedik.» ayetini okumu§tur. ibn Abbas'm bu sozi.ini.i ibn Cerir 
ve ibn Ebu Hatim, Si.ifyan es-Sevri .kanahyla rivayet ediyorlar. ibn Ce
rir aym zamanda bunu ~u'be kanahyla Amr ibn Mi.irre'den de rivayet · 
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etmi§tir. Bezzar ise ibn Abbas'm bu a~1klamasm1 Sehl ibn Bahr kana
hyla .. . ibn Abbas'tan merfu' olarak rivayetle zikretmi§tir. Bezzar bu 
haberi rivayetten sonra der ki: Sevri, bu haberi Amr ibn Murre kana
hyla ... ibn Abbas'tan mevkuf olarak da rivayet eder. 

ibR ·Ebu Hatim der ki: Bize Abb~s ibn Velid ibn Mezyed'in .. . ibn 
Abbas'tan rivayetine gore; o, <<Iman edip de soylan da imanda kendi
lerine tabi olanlar; onlara soylanm da kattlk.» ayeti hakkmda §Oyle 
demi§tir: Onlar mu'minin iman uzere olen soyland1r. ::}ayet babalarmm 
dereceleri onlann derecelerinden daha yO.ksekte ise, onlarm daha once 
i§lemi§ olduklan ainellerinden hi~ bir §ey eksiltilmeksizin babalarma ka
tlhrlar. Hafiz Taberani'nin Huseyn ibn ishak et-Tusteri kanahyla ... ibn 
Abbas'tan -Oyle samyorum ki ibn Abbas, Hz. Peygamber (s.a.)den de
mi§tir~ rivayetine gore o, §oyle diyor: Ki§i cennete girdigi zaman ana 
babasm1, e§ini ve ~ocugunu sorar. Onlar senin derecene ula§amadilar, 
denir. Ey Rabb1m, ben kendim ve onlar i~in amel i§lemi§tim, der de on
larm da kendisine katllmas1 emrolunur. ibn Abbas burada: «Iman edip 
de soylan da imanda kendilerine tabi olanlar ... » ayetini okumU§tUr. 
Avfi'nin ibn Abbas'tan bu ayet hakkmdaki rivayetine gore burada Al
lah Teala §Oyle buyuruyor: Soylan imanda kendilerine ula§ml§ ve Be
nim emrime itaat ederek iyi amelleri i§lemi§ olanlan imanlan sebe
biyle cennette onlara katanm. Ku~uk ~ocuklan da zaten onlara katlla
caktlr. Bu; birinci a~1klamaya yakla§maktadir. Ancak ondan daha a~1k 
bir §ekilde tefsir etmektedir:. ::}a'bi, Said ibn Cubeyr, ibrahim, Katade, 
Ebu ~.lll!l, Rebi' ibn Enes, Dahhak ve ibn Zeyd de boyle soylemekte
dir. i~ ·~erir bu a~1klamay1 tercih etmi§tir. 

iiPt.ffi Ahmed'in oglu Abdullah der ki : Bize Osman ibn ::}eybe'nin ... 
Hz. AIP.tt~n rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : Hz. Hadice, Hz. Peygam
ber ($'ia•:.)e Cahiliye devrinde olen iki ~ocugunu sormu§tu. Hz. Peygam
ber (s~a.) o ikisi cehennemdedir, buyurdu. Allah RasulU Hz. Hadice'nin 
yU.ziindeki ho§nlldsuzlugu gortince: ::}ayet sen onlarm yerlerini gormu§ 
olsaydm §U.phesiz onlara Ofkelenirdin, buyurdu. Hz. Radice : Ey Allah'm 
el~isi, ya senden olan ~ocuklanm? diye sordu da Hz. Peygamber: Cen
nettedirler, buyurdu ve §Oyle devam etti : ::]U.phesiz mu'minler ve ~o

cuklan cennette, mU.§rikler ve ~ocuklan cehennemdedir. Daha sonra Al
lah Raslllu (s.a .) : «iman edip de soylan da imanda kendilerine tabi 
olanlar; onlara soylanm da kattlk ... » ayetini tilavet buyurdu. Bu; ba
balann amelinin bereketi ile ~ocuklara olan lutfudur. <;ocuklarmm du
asi bereketiyle babalara olan lutf u ihsanma gelince; imam Ahmed'in 
Yezid kanahyla ... Ebu Hfueyre'den rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) 
§oyle buyurmu§tur : ::}uphesiz Allah Teala, cennette salih kulun dere
cesini yukseltir de kul : Ey Rabb1m, bu bana nereden geldi? diye so
rar. Rab Teala : <;ocugunun sana olan istigfan ile, buyurur. Bu hadisin 



7514 !BN KESlR {Ciiz : 27 ; Sure: 52 

isnad1 sahihtir ancak bu kanaldan rivayetle tahric etmemi§lerdir. An
cak bu hadisin Muslim'in Sahih'inde Ebu Hllreyre'den rivayetle §ahidi 
vard1r ki Ebu Hureyre, Allah Raslllu (s.a .)nden §oyle rivayet eder: 
Aderhoglu oldugu zaman u~ §ey dl§mda ameli kesilir : Sadaka-i cariye, 
faydalamlan bir ilim, kendisi i~tn dua eden salih bir evlad. 

Allah Teala ((Herkes kazand1g1 ile baglld1r. >> buyurur. Bundan on
ce Allah Teala lutuf ve ihsan makam1m haber vermekteydi. Lutuf ma
kami; babalarm makamma yukselmeyi gerektirecek bir ameli olmaksl
zm soylarm derecesini babalarm derecesine yukseltmekti. i§te bundan 
sonra da Allah Teala adalet makam1m haber veriyor. Buna gore o, hi~ 
kimseyi bir ba§kasmm gunah1yla muaheze etmeyecek, aksine herkes 
kazand1g1 ile bagll olup; ameline gore cezalandmlacak, baba veya ogul 
olsun insanlardan bir ba§kasmm gunah1 ona yuklenmeyecektir. Nitekim 
ba§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyrulur : ((Her nefis kazancma bag-
11 bir rehinedir. Ancak defteri sagdan verilenler boyle degildir. Onlar 
cennetlerdedirler, sorarlar su~lulara. » (Muddessir, 38-41). 

((Onlara, diledikleri meyve ve etten bol bol vermi§izdir.» Onlara, 
h6§ gorlllen ve arzulanan degi§ik ~e§itlerden meyveler ve etleri ilet
mi§izdir. Orada oyle bir kadehi devrederler ki, onda bir sa~malama ve 
gunaha sokma yoktur.>> Dahhak burada, birbirlerine i~ki kadehi vere
ceklerini kaydeder. «Onda bir sa~malama ve gunaha sokma y~ktur. » 

Bu sebeple aralarmda sa~ma sapan kelam konu§mazlar. Dunya hal
kmdan i~k1 i~enlerin yaptig1 gibi birbirlerine hezeyan savurup gunah 
kazanacak sozler konu§ntazlar. ibn Abbas buradaki ( __,;JII ) keli-
mesini; bo§ sozle, ( (.81 ) kelimesini de yalanla izah etmi§tir. Mu
cahid der ki : Birbirlerine sovmezler ve gunah kazanmazlar. Katade de : 
Bu (i~ki i~me ve i~ki kadehlerini birbirlerine devretme) dunyada iken 
§eytanla beraberdir. Allah Teala ~thiret i~kilerini , dllnya i~kilerinin pis
lik ve eziyetlerinden uzak tutmu§tur. Boylece daha once de ge~tigi uze
re ondan ba§ agnsm1, karm agns1m ve butunuyle akll izaleyi gidermi§
tir. Allah Teala haber veriyor ki; ahiret i~kileri onlan, hezeyan ve fuh
§iyyati i~eren faydas1z, kotu sozlere suruklemeyecektir. Aynca onun 
guzel gorunll§lll ve tadmm ho§ oldugunu da haber vermi§tir. Ba§ka 
ayet-i kerime'lerde : ((Ki bembeyazd1r, i~enlere zevk verir. Ba§ agns1 
yoktur onda ve sarho§ da etmez.» (SaJfat, 46-47) , <<Ondan ba§ agnsma 
ugrat1lmayacaklan gibi ak1llan da giderilmez.>> (Vak1a, 19) buyrulur
ken burada da §Oyle buyurmakta: <tQrada oyle bir kadehi devrederler 
ki, onda bir sa~malama ve gunaha sokma yoktur .» 

Allah Teala'mn: ((Sedefleri i~inde gizlenmi§ inci gibi civanlar da 
kendileri i~in etraflarmda doner. » ayet-i "Kerimfsi onlann cennetteki 
hizmet~ileri ve maiyyetin:i- haber verir. Onlar guzellikleri, degerleri, te
mi.zlikleri ve elbiselerinin gtizelligi ile sanki dizilmi§ saf ve dllzgun inci-
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ler gibidirler. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de de §oyle buyrulur: 
«Olumsuz gen~ler yanlarmda ba§ agns1 ve donmesi vermeyen bembe
yaz bir kaynaktan doldurulmu§ kaseler, ibrikler, kadehlerle dola§Irlar.» 
(Vakm, 17-18). 

«Birbirlerine donup sorarlar.» Dunyadaki amelleri ve hallerini bir
birine sorup konu§mak uzere birbirlerine yonelirler. Bu: dunyada sarho§
larm i~ki ak1llanm ba§larmdan ald1g1 zaman birbirleriyle durumlan 
hakkmda konu§malan gibidir. <<Derler ki : Ger~ekten biz bundan once 
ailelerimiz arasmda korku i~indeydik.» Dunya yurdunda iken ailemiz 
ai:'asmda bizler Rabb1m1zm azabmdan ve cezalandirmasmdan kork
maktaydik. «Allah bize lutfetti (ihsanda bulundu) da bizi (korktugu
muzdan kurtard1 ve derideki) gozeneklere i§leyen o Semum azabmdan 
korudu. Ger~ekten biz, bundan once de O'na dua ediyorduk. (Bizim du
amiza icabet buyurdu, istedigimizi bize verdi.) Muhakkak ki O'dur 0, 
Berr, Rahim.» Bu makamda bir hadis varid olmu§tur ki §imdi de onu 
verelim: Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar'm Musned'inde Seleme ibn ~ebib ka
nallyla .. . Enes'ten rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§
tur: Cennetlikler cennete girdigi zaman karde§lerini gormeyi arzular
lar. Birinin taht1 digerinin tahtl hizasma ula§mcaya kadar gelir, bir
birleriyle konu§urlar. 0 ve digeri tahtlarma yaslamr ve diinyada iken 
i~inde bulunduklan durumu konu§urlar. Biri arkada§ma: Allah'm bizi 
bagu:?lad1g1 gun hangisidir biliyor musun? Bir gun filan fl.lan yerdeydik 
de Allah'a dua etmi§tik, i§te o gun bizi bagi§ladi, der. Hadisi rivayetten 
sonra Bezzar der ki : Hadisin sadece bu isnad ile rivayet edildigini bili
yoruz. Ben de de rim ki: · Hadisin ra vileri arasmda yer alan Said ibn 
Dinar ed-Dima§ki hakkmda Ebu Hatim: 0 me~huldur, §eyhi olan Rebi' 
ibn Sabih'in hadis ezberlemesi bahsinde aleyhinde soz edilmi§tir. Bu
nunla beraber o, guvenilir ve s~Jih bir kimsedir, der. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Amr ibn Abdullah el-Evedi'nin . .. Mes
ruk'dan, onun da Hz. Ai§e'den rivayetine gore 0: «Allah bize lutfetti de 
bizi, (derideki) gozeneklere i§leyen o Semum azabmdan korudu. Ger
~ekten biz, bundan once de O'na dua ediyorduk. Muhakkak ki O'dur 0, 
Berr, Rahim. >> ayetini okumU§ ve §Oyle demi§: Ey Allah'Im, bize ihsanda 
bulun ve bizi derideki gozeneklere i§leyen Semum azabmdan koru. 
~uphesiz Sen lutfu bol, merhameti bol olamn kendisisin. A'me§'e: Ai§e 
bunu namazda m1 okudu? diye soruldu da A'me§: Evet, diye cevabla
dl. 
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---------------------------------------------------

29- Sen ogiit ver. Rabb1n1n nimeti sayesinde sen; ne 
bir kahinsin, ne de bir deli. 

30 - Y dksa derler mi ki: Sairdir, zaman1n onun aley
hine donmesini gozliiyoruz. 

31 '---- De ki: GOzleyin, dogrusu ben de sizinle beraber 
gozleyenlerdenim. 

32- Bunu kendilerine ak1llan m1 buyuruyor, yoksa 
onlar azg1n bir kavim midirler? 

33 - Yoksa; onu kendisi uydurdu mu diyorlar? HaYir; 
onlar iman etmezler. 

34 -Sa yet sad1klardan iseler, onun benzeri bir soz ge
tirsinler. 

!}air mi Derler Y oksa? 

Allah Teala, Rasulii (s.a.)ne risaletini kullarma teblig etmesini, 
Allah'm kendisine indirmi§ oldugunu onlara hatlrlatmasm1 emrederek, 
iftira edenlerin ve giinahkarlarm atmi§ oldugu iftiralan ondan gide
rir ve §6yle 'Quyurur: «Sen ogiit ver. Rabi.nnm nimeti sayesinde sen; ne 
bir kahinsin, ne de bir deli. » Kurey§ katirlerinin bilgisizlerinin soyle
digi gibi Allah'a hamdolsun ki sen, bir kahin degilsin. Kahin; cinlerin 
goklerden ele ge<;irmi§ olduklan haberleri kendisine bir perinin getir
digi kimsedir. «Sen; §eytamn <;arptlg1 bir deli de degilsin.» Daha sonra 
Allah Teala, onlarm Rasulii (s.a.) hakkmda soylemi§ olduklan sozleri 
inkarla §6yle buyurur: ccYoksa derler mi ki: ~airdir, zamanm onun aley
hine donmesini (zaman i<;inde musibetlere du<;ar kalmasm1, olmesini) 
gozliiyoruz.» Yani. onlar §Oyle diyorlard1: 0 oliip de kendisinden kurtula
caglmlz zamana kadar sabredip bekleyelim. Allah Teal9. da §6yle bu
yurdu: ccDe_ki: Gozleyin (bekleyin), dogrusu ben de sizinle beraber goz
leyenlerdenim. ("Qok yakmda hem diinya hem de ahirette giizel aklbetin 
ve zaferin kime ait olacagm1 bileceksiniz.) » Muhammed ibn ishak'm 
Abdullah ibn Necih kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; Kurey§-
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liler, Hz. Peygamber (s.a.)in durumunu gorU§mek iizere Dar'iin-Nedve'
de topland1klannda, ic;lerinden birisi: Onu baglaYIP hapsedin, sonra on
dan onceki §airlerden Ziiheyr, Nabiga ve emsalinin h'3lak oldugu gibi 
o da helak olup 6liinceye kadar onu gozetleyin. Zira o da onlardan bi
risi gibidir, demi§ti. Bunun iizerine Allah Teala, onlarm sozlerini hikaye 
ile §U ayet-i kerime'yi indirdi : «Yoksa derler mi ki : :;lairdir, zamanm 
onun aleyhine donmesini gozliiyoruz.» «Bunu (senin hakkmda bir yalan 
ve iftira oldugunu bildikleri batll sozleri soylemelerini) kendilerine 
ak1llan m1 buyuruyor, yoksa onlar azgm bir kavim midirler?n Elbette 
onlar inadc;1, sap1k bir kavimdir. Onlan senin hakkmda soylemi§ olduk
lan kanaate siiriikleyen de budur. 

Onlar Kur'an'1 kasdederek «Yoksa; onu kendisi uydurdu (kendili
ginden uydurup Allah'a iftira attl) mu diyorlar? HaYir, onlar iman et
mezler.» Onlan bu tiir konu§maya kiifiirleri sevketmektedir. <<:;layet (se
nin hakkmdaki, onu kendisi uydurdu, sozlerinde) sad1klardan iseler, 
onun benzeri bir soz getirsinler» . Muhammed'in getirmi§ oldugu Kur'
an'm bir mislini getirsinler bakahm. Onlar, cinlerden ve insanlardan 
olu§an biitiin yeryiizii halki bir araya toplanmi§ olsalard1; onun bir 
benzerini veya on suresinin benzerini veya bir suresinin benzerini el
bette meydana getiremezlercti. 
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35 - Onlar hiv bir ~ey olmaks1zln m1 yaratildllar, yak

sa kendileri midir yaratanlan? 
36 - Y oksa gokleri ve yeri mi yarattilar? Hay1r onlar, 

iyi bilmiyorlar. 
37 - Yoksa Rabb1n1n hazineleri onlann yan1nda mi

dir? V eya i~e hakim olanlar onlar m1d1r? 
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38 - Yoksa uzerine c;1rlnp dinledikleri bir merdivenleri 
mi var? Oyleyse dinleyicileri ac;1k bir delil getirsinler. 

39 - Yoksa k1zlar O'nundur-da, ogullar sizin oyle mi? 
40 - Y oksa sen, kendilerinden bir ucret istiyorsun da 

onlar ag1r bir bore; . altlnda nn kahyorlar? 
41 - Yahut gayb1 bilmek kendilerine aiUir de, onlar 

m1 yaz1yorlar.? 
42 - Y oksa bir tuzak m1 kurmak istiyorlar? Ama as1l 

tuzaga dli1?ecek olanlar kufredenlerdir. 
43 - Y oksa onlann Allah'tan ba1?ka bir tanns1 nn var? 

Allah, onlann ko1?makta olduklan ortaklardan munezzeh
tir. 

Bu ayet-i kerime'lerdeki makam Allah'm rububiyyetini ve ilahh
gmm birligini isbat makanud1r. ~oyle buyrulur: Onlar hi<; bir §ey ol
maksizm m1 yaratlld1lar, yoksa kendileri midir kendilerini yaratanlar? 
Ne o, ne de bu; aksine Allah'tlr onlan yaratan. Ve onlar bahse deger 
degilken onlan yoktan var eden. Buhari der ki: Bize . Humeydi'nin ... 
Cubeyr ibn Mut'1m'dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Allah Rasulu 
(s.a.)nu ak§am namazmda Tur suresini okurken i§ittim. <<Onlar hi~ 
bir §ey olmaks1zm m1 yaratlld1lar, yoksa kendileri midir yaratanlan? 
Yoksa gokleri ve yeri mi yarattllar? HaYir, onlar, iyi bilmiyorlar. Yak
sa Rabbmm hazineleri onlarm yamnda m1d1r? Veya i§e hakim olanlar 
onlar nud1r? n ayetine ula§tlgmda, neredeyse kalbim yerinden <;1kacakt1. 
Bu hadis Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde muhtelif kanallardan olmak 
uzere Zuhri'den rivayetle tahric olunmu§tur. Hadisin ravisi alan Cubeyr 
ibn Mut'1m, Bedir sava§mdan sonra esir edilenlerin fidyeleri konusun~ 
da gor~mek uzere Jiz. Peygamber (s.a.)e gelmi§ti ve o zaman henuz 
ml.i&rik idi. Bu ayeti dinlemi§ olmas1, onu islam'a girmeye sevkeden 
amillerin ba§mda yer ahr. 

((Yoksa gokleri ve yeri mi yarattllar? HaYir onlar, iyi bilmiyorlar.l> 
Onlar gokleri ve yeri mi yaratnu§lar? ifadesi, onlann Allah'a §irk ko§ma
lanm red anlam1 ta§lr. Onlar biliyorlar ki Allah, tek ve ortag1 olmaksl
zm yegane yaratlc1d1r. Ancak bunu iyi bilmemeleri, yakin sahibi olma
malan onlan Allah'a §irk ko§maya sevketmektedir. ((Yoksa Rabbmm 
hazineleri onlarm yamnda m1d1r? Veya i§e hakim olanlar onlar m1d1r?n 
Hukumranhk ve ml.ilkde tasarruf edenler, hazinelerin anahtarlan elle
rinde olanlar onlar m1d1r? i§e hakim ola:n onlar m1d1r? Yarat1klan he
saba <;ekenler onlar ffildlr? Elbette dUf UID boyle degildir. Aksine dile-
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digini yapan, yegane tasarruf sahibi ve htiktimranhga malik alan Al
lah Teala'd1r. 

<<Yaksa tizerine <;1k1p (mele-i A'la'y1) dinledikleri bir merdivenleri 
mi var? Oyleyse dinleyiciler.i ( anlarm yaptlklan i§lerin ve soyledikleri 
sozlerin dagrulug11na apa<;Ik delalet edecek bir huccet) getirsinler.» El
bette anlar i<;in buna imkan yaktur. Onlar hak tizere degildirler ve an
larm hi<i bir delilleri de yaktur. 

Allah Teala, mti§riklerin, Allah'a k1zlar isnad etmelerini, melek
leri di§iler alarak kabul etmelerini, kendileri i<;in di§ileri degil de er
kekleri tercih etmelerini §iddetle kmar. Zira~ anlardan birine k1z <;acu
gu mtijdelendigi zaman ytizti simsiyah k~silir, kendisine verilen kotti 
miijde ytiztinden halktan gizl~nmeye <;ah§IrdL Onlar, boylece melek
leri Allah'm k1zlan kabul ederek Allah ile beraber anlara da tapmmak
taydilar. Allah Teala'mn: ((Yaksa k1zlar O'nundur da agullar sizin oy
le mi?» kavli, anlar i<;in §iddetli ve gti<;lti bir tehdiddir. 

((Yaksa sen, (Allah'm risaletini anlara ula§tlrman kar§Ihgmda) 
kendilerinden bir ticret istiyarsun da anlar ag1r bir bar<; altmda m1 
kahyarlar?» En kti<;tik bir ticretten b1k1p bu anlara zar mu geliyar? El
bette sen Allah'm risaletini kendilerine teblig etmeri kar§Ihgmda hi~ 
bir §ey isteyecek degilsin. ((Yahut gayb1 bilmek kendilerine aittir de 
anlar m1 yaz1yarlar?» Elbette durum boyle degildir. Gayb1, gokler ve 
yer ahalisinden hi<; kimse bilmez, ancak Allah bilir. ((Yaksa (Onlar Al
lah'm Rasulti ve din hakkmda soylemi§ alduklan bu sozleri ile in
sanlan aldatmak, Rasulullah'a ve ashabma) bir tuzak m1 kurmak isti
yarlar? Ama as1l tuzaga dti§ecek alanlar ktii!'edenlerdir.» Onlann tu
zaklarmm vebali yine kendilerine donecektir. Allah Teala'nm: ((Yaksa 
anlarm Allah'tan ba§ka bir tanr1s1 m1 var? Allah, anlarm ka§makta 
alduklan artaklardan mtinezzehtir.)) kavli de mti§riklerin, Allah ile be
raber putlara ve Allah'a e§ sayd1klanna tapmmalanm §iddetle red
detmektedir. Da?a sanra Allah Teala, ytice zatm1 anlarm soyledik
lerinden, iftiralarmdan ve §irk ka§malarmdan tenzih ederek: ((Allah, an
larm ka§makta olduklan ortaklardan mti.nezzehtir.» buyurur. 
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44- Gokten bir pan;an1n du~mekte oldugunu gorse
ler: Birbiri ustune yig_1lm1~ buluttur, derler. 

45 - Arttk <;:arp1lacaklan gunlerine eri~inceye kadar 
b1rak onlan. 

46 - 0 ·gun, tuzaklan kendilerine bir fayda vermez, 
yard1m da gormezler. 

4 7 - Muhakkruk ki o zulmedenlere, bundan ba~ka da 
azab vard1r. Ne var ki, onlann c;ogu bilmezler. 

· 48- Rabb1n1n hukmune sabret. ~uphesiz sen, Bizim 
gozetimimiz altlndas1n. Kalkacagni zaman da Rabb1n1 
hamd ile tes bih et. 

49 - Gecenin bir k1sm1nda ve y1ld1zlann bat1~1ndan 

sonra da tesbih et. 

Bnak Onlan 

Allah Teala, mii§riklerin inadmi ve gozle goriilen §eylere kar§I bile 
biiyiiklenerek inadla§malanm haber verir: « (Onlar kendilerine azab 
edilecek) gokten bir parganm dii§mekte oldugunu gorseler; (tasdik et
mezler, inanmazlar, aksine) birbiri iistiine yigilmi§ buluttuf, derler.» 
Bu, Allah Teala'mn §U kavli gibidir: «Onlara gokten bir kap1 agsak da 
yukan g1kmaya koyulsalard1; gozlerimiz dondii biz herhalde biiyiilen
dik, derlerdi.>> (Hicr, 14-15f Allah Teala da buyurur ki: «Ey Muham
med, Artlk c;arp1lacaklan giinlerine eri§inceye kadar b1rak onlan.>> Bu, 
k1yamet giiniidiir. «0 giin, (diinyada iken kullanagelmekte olduklan) 
tuzaklan (hileleri ve diizenleri) kendilerine bir fayda vermez». Kiya
metgiinii onlara.hile ve tuzaklarmm hi<; bir faydas1 olmayacaktlr. «Yar
Olm da gormezler. Muhakakka~ ki o zulmedenlere, bundan (once diinya 
yurdunda) ba§ka da azab vard1r.n Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'
de: «Belki donerler diye andolsun ki onlara biiyiik azabdan once de 
mutlaka yakm azabdan tatt1racag1z.n .(Secde, 21) buyururken, aym se
beple burada da §Oyle buyurmaktad1r: <<Ne var ki, onlarm c;ogu bilmez
ler.)> Onlara diinyada iken azab eder, belki Allah'a donerler diye onlan 
musibetlerle deneriz. Onlar kendileri ic;in mur9.d olunam anlamazlar. 
Aksine ic;inde bulunduklan musibet iizerlerinden kaldmld1g1 zaman 
daha once bulunduklan durumdan daha da kotiisiine donerler. Nite
kim bir hadiste §Oyle buyrulur: Hastalamp sonra da s1hhata kavu§an 
miinaf1gm misali devenin misali gibidir ki; o, ni<;in bagland1gm1 ve ni
<;in sahverildigini bilmez. ilahi bir haberde §6yle denilir: Kul: Rana ne 
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kadar kar§I gel dim de bana ceza vermedin der, Allah Teala da §oyle 
buyurur: Ey kulum, sana ne kadar s1hhat ve afiyet verdim, sen anla
madm. 

<<Rabbmm htikmtine sabret. ~tiphesiz sen, Bizim gozetil!limiz al
tmdasm.» Onlann eziyetlerine sabredip ald1rma. ~tiphesiz sen Bizim 
gozetimimiz altmdasm. Allah seni insanlardan koruyacaktlr. 

«Kalkacagm zaman da Rabb1m hamd ile tesbih et.» Dahhak der 
ki : Namaza kalkacagm zaman: Ey Allah'Im, Seni tesbih eder, Sana 
hamdederim. Senin ismin miib2trektir. Yiiceligln her yticelikten tistun
dtir. Senden ba§ka ilah. yoktur, de. Bu a~aklamamn benzeri Rebi' ibn 
Enes ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ile ba§kalarmdan da rivayet 
edilmi§tir. Mtislim'in Sahih'inde Hz. Oiner'den rivayet edildigine gore o, 
namazm ba§langiCmda bu sozleri s"Oylermi§. imam Ahmed ve Stinen 
sahiplerinin Ebu Said el-Hudri ve ba§kalarmdan. rivayetlerine gore 
Allah Rasulti boyle soylermi§. Ebu Cevz9. da <<Kalkacagm zaman da 
Rabbm1 hamd ile tesbih et.» ayetini §oyle anllyor: Yatagmdan, uykun
dan kalkacagm zaman da Rabbm1 hamd ile tesbih et. ibn Cerir de bu 
a<;1klamay1 tercih ediyor. imam Ahmed'in rivayet etmi§ oldugu §U ha
dis de bu a<;IklamaYI destekler mahiyettedir: im9.m Ahmed'in Velid 
ibn Mtislim kanallyla . .. Ubade ibn Samit'den. onun da Allah Rasulu 
(s.a.)den rivayetine gore RasUlullah §oyle buyurmw~tur: Her kim gece
leyin uyamr ve: Tek ve ortag1 olmaks1zm Allah'tan ba§ka ilah yoktur. 
Mtilk O'nundur, hamd O'nad1r, ·0 her §eye gll<; yetirendir. Allah'1 tesbih 
ederim. Allah'a hamdederim. Allah'tan ba§ka ilah yoktur. Allah en yti
cedir. Gti<; ve kuvvet ancak Allah iledir, der, sonra da: Rabb1m, beni 
bagi§la, derse -veya sonra dua ederse, demi§tir- onun duasma icabet · 
olunur. ~ayet kalkar, abdest allr, sonra da riamaz k1larsa namaz1 kabul 
olunur. Hadisi Sahih'inde Buhari ve Stinen sahipleri Velid ibn Muslim 
kanahyla tahric etmi§lerdir. Mticahid'den rivayetle ibn Ebu Necih bu 
ayeti: Herhangi bir meclisten kalkacagm zaman da Rabb1m hamd ile 
tesbih et, §eklinde anlami§tlr. Sevri'nin Ebu ishak'dan, onun Ebu'l-Ah
ves'den rivayetine gore; o, «Kalkacagm zaman da Rabb1m hamd ile 
tesbih et,» ayeti hakkmda §oyle demi§tir: Ki§i oturdugu yerden kalk
mak istedigi zaman: Allah'1m, Seni tesbih eder ve Sana hamd ederim, 
der. ibn Ebu Hatim der .ki: Bize babamm ... Ata ibn Ebu Rebah'tan ri
vayetine gore o, «Kalkacagm zamanda Rabbm1 hamd ile tesbih et.» 
ayetini naklettikten sonra §oyle demi§-tir: Herhangi bir meclisten kalk
Ligm zaman, §ayet oracra iyilik yapmi§san haynn artar, §ayet bundan 
ba§ka bir §ey istemi§sen bu sozier sana bir keffaret olur. Abdtirrezzak 
der ki : Bize Ma'mer'in ... Ebu Osman el-Fakir'den naklettigine gore Cib-
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_.ril, Hz. Peygamber (s.a.)e oturdugu yerden kalkt1g1 zaman §Oyle de
mesini ogretmi§: Allah'tm Seni tesbih eder, Sana hamd ederim. Senden 
ba§ka ilah olmadtgma §ehadet ederim. Senden bagt§lanma diler, Sana 
tevbe ederim. Ma'mer der ki: Bir ba§kasmm §Oyle dedigini i§ittim: 
Eu soz meclislerin keffaretidir. Bu haber murseldir. Bu husus'ta bir
birini takviye edeJ1 kanallardan musned hadisler de varid olmu§tur. 
Bunlardan birisi de ibn Cureyc kanahyla . .. Ebu Hureyre'den rivayet 
edilen bir hadistir ki bunda Hz. Peygamber (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 
Her kim bir mecliste oturur ve orada fuzuli konw~malan <;ok olursa, o 
meclisten kalkmazdan once §Oyle desin: Allah'tm, Seni tesbih eder, Sa
na hamd ederim. Senden ba§ka ilah olmadtgma §ehadet eder, Senden 
bagt§lanma diler ve Sana tevbe ederim. i§te boyle derse, o meclis'te i§
lemi§ olduklan bagt§lamr. Hadisi Tirniizi, - ki laftz Tirmizi'nindir
gece ve gundu.z bahsinde, Nesei ise ibn Cureyc kanahyla rivayet etmi§
lerdir. Tirmizi hadisin h.asen, sahih oldugunu soyler. Hadisi Musted
rek'inde tahric eden Hakim der ki: isnad1 Mtislim'in §artlarma uygun
dur, ancak Buhari bu hadisin muallel oldugunu soyler. Ben de derim 
ki: imam Ahmed, Buhari, Muslim, Ebu Hatini, Ebu Zur;a, Darekutni ve 
ba§kalan hadisi muallel gormii§ler ve bunun ibn Cureyc'in vehmi oldu
gunu soylemi§lerdir. ~u kadar var ki Ebu Davud, hadisi Sunen'inde ibn 
Cureyc'den ba§ka bir kanaldan olmak uzere Ebu Hiireyre'den, o da Hz. 
Peygamber (s.a.)den yukardaki gibi rivayet etmi§tir. Aynca hadisi Ebu 
Davud, -Hadisin lafz1 Ebu Davud'undur- Nesei ve Miistedrek'inde 
Hakim, Haccac ibn Dinar kanahyla ... Ebu Berze el-Eslemi'den rivayet 
etmektedirler. Bu hadiste Ebu Berze el-Eslemi der ki : Allah Rasulu 
(s.a.) sonralan (omrunun sonlarma dogru) bir meclisten kalkmak is
tediginde: Allah'tm, Seni tesbih eder, Sana hamd ederim. Senden ba§
ka .ilah ol~adtgma §ehadet eder, Senden bagt§lanma diler ve Sana tevbe 
ederim, _derdi. Birisi: Ey Allah'm e~<;isi, §iiphesiz sen eskiden soylBme
digin bir soz soyluyorsun, dedi de, Allah Rasulu §oyle buyurdu: Bu; o 
mecliste olanlara keffarettir, Bu hadis Ebu'l-Aliye'den mursel olarak 
rivayet edilmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. Keza Nesei ve Hakim de 
hadisi Rebi' ibn Enes kanahyla ... Rafi' ibn Hadic'den, o ise Hz. Pey
gamber (s.a.)den _yukardaki gibi rivayet etmi§lerdir. Bu hadis mursel 
olarak da rivayet edilir. En dogrusunu Allah bilir. Aym §ekilde Ebu 
Davud hadisi Abdullah ibn Amr'dan rivayet eder ki o §oyle demi§tir: 
Baz1 kelimeler vardtr ki bir kimse bir meclisten kaiktlgt zaman onu ii<; · 
kere soylerse bu kelimeier onun i<;in keffaret' olur. Bir hayu veya bir 
zikir meclisinde bu kelimeleri soyleyecek olursa, o meclis kendisi i<;in 
bir sayfanm muhurle muhurlendigi gibi muhurlenir : (bu ifadeler:) Al
lah'tm, Seni tesbih eder, Sana hamd ~derim. Senden ba§ka ilah yak. 
Senden bagt§lanma diler ve Sana tevbe ederim (cumleleridir). Hakim, 
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bu hadisi mii'minlerin annesi Hz. Ai§e'den tahric etmi§ ve sahihtir, de
mi§tir. Yine Hakim hadisi Ciibeyr ibn Mut'im'den de rivayetle tahric 
ediyor .. Ebu Bekr el-ismaili bu ha.disi Orner ibn Hattab'dan, yukarda 
ge~enlerin hepsi de Hz. Peygamber (s.a.)den nakletmektedirler. Ben bu 
konuya ba§h ba§ma bir ciiz' tahsis ettim ve orada bu hadisin kanal
lanm, laf1zlanm, illetlerini ve onunla ilgili mes'elelerini zikrettim. 

· Hamd ve minnet Allah'ad1r. 
«Gecenin bir k1smmda tesbih et.)) Allah'1 zikret, geceleyin tilavet 

ve namazla Allah'a ibadet et. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de de 
§Oyle buyrulur: «Geceleyin yalmz sana mahsus olmak iizere tehecciid 
namaz1 k1l. Umulur ki Rabbm, seni ogiilmii§ bir makama gonderive
rir. n (isra, 79). 

«Ve yild1zlann bati§mdan sonra da tesbih et.n Daha once ibn Ab
bas hadisinde de ge~tigi iizere bu tesbihden maksad, sabah namazm
dan onceki iki rek'at nafiledir. Bu iki rek'at, yildizlarm batl§mdan son
ra me§rft' kilmmi§tlr. ibn Silan'm Ebu Hiireyre'den merfu' olarak ri
vayetine gore sabah namazmm iki rek'at siinneti kasdedilerek §OY
le buyurulur: Pe§inizden athlar bile kovahyor olsa bu iki rek'at1 birak
mayimz. Hadisi Ebu Davud rivayet etmi§tir. Hanbeli fakihlerinden bt
risinden, bu hadise dayamlarak iki rek'at siinnetin vacib olduguna da
ir nakledilen gorii§ §U hadisin delaletiyle zay1ftlr : Gun ve gecede be§ 
vakit namaz. (Rasulullah'm namazlar hakkmda kendisine bu cevab1 
verdigi ki§i): Benim. iizerime bunlardan ba§ka farz var nn? diye sordu 
da Allah Rasulii : Hayir, ancak niHile olarak k1lman miistesna, buyur
du. Buhari ve Miislii:n'in Sahih'lerinde ' Hz'.' Ai§e (r.a.)den rivayet edil
digine gore o, §Oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) sabah n~maz1m11 
iki rek'at siinnetine srmstkl sanhp devam ettigi kadar ba§ka · hi~ bir 
natileye SIIDSikl sanlmazd1. Miislim'in lafz1 ise §6yledir: Sabah nama
zmm iki rek'at (siinneti), diinyadan ve diinyadakilerden daha hayirh
dir. 

TUR SURESi'NiN SONU. 



NECM SURESi 
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NECM SURESi 

(Mekke'de nazil olmU§tUr.) 

Buhari der ki : Bize Nasr ibn Ali'nin ... Abdullah ibn Mes'ud'dan 
rivayetine gore, o §6yle demi§tir : 

i~inde secdenin indirildigi ilk sure Necm suresidir. Allah Rasulu 
(s.a.) ve arkasmda olanlar secde ettiler. Ancak bir ki§i gordiim ki bir 
avu~ toprak ahp onun iizerine secde etti. Daha sonra onun kafir olarak 
0ldiiriildiigiinii gordiim. 0, Umeyye ibn Halef'tir. Hadisi Buhari muh
telif yerlerde Muslim, Ebu Davud ve NesP~ :.mhtelif kanallardan olmak 
iizere Ebu ishak'dan rivayet etmi§lerdir. Ancak ravinin secde etmek
ten imtina edenin Umeyye ibn Halef oldugunu bu rivayetinde belirt
mesi mii§kildir. Zira bu kanaldan ba§ka rivayetlerde secdeden imtina 
edenin Utbe ibn Rabia oldugu belirtilmektedir . 

.. ~\\~':\\~\ 0~ 
/~/~~----------~-----------~; 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n adlyla. 

1 - Andolsun y1ld1za, battig1 demde. 

(Ctiz: 27; Sure: 53 

2 - Ardaka~1n1z sapmam1~ ve azmam1~tlr. 
3 - Kendiliginden konu~maz o. 
4 - Y aln1zca kendisine ilka edilen bir vahiydir. 
Bir Vahiydir 0 

~a'bi ve ba§kalan derler ki: Yarabc1, yarabklarmdan dilediginin 
ad1yla yemin eder. Yarat1klara da ancak yaratanm ad1yla yemin 
etmek yara§lr. ~a'bi'nin bu a~1klamasm1 ibn Ebu Hatim rivayet edi
yor. Mufessirler «Andolsun Y1ld1za, batbgl demde.n ayetinin anlamm
da ihtila.f etmi§lerdir. Mucahid'den rivayetle ibn Ebu Necih <<§a
fakla beraber batt1g1 demde.n kavli ile Sureyya y1ld1zmm kasdedildi
gini sayler. ibn Abbas ve Sufyan es-Sevri'den de boyle bir a~1klama ri
vayet edilmi§tir. ibn Cerir bu a~1klamay1 tercih ediyor. Siiddi ise bu 
yild1zm Zuhre y1ldiz1 oldugunu sanrm§br. Dahhak : «Andolsun Y1ld1za, 
batt1g1 demde.n ayetini §byle a<;Iklar: Andolsun Y1ld1za, §eytanlar onun
la ta§land1g1 demde. A'me§'in nakline gore «Andolsun Ylldlza batt1g1 
demde.n ayeti ile Kur'an'm indirildigi zaman kasdedilmektedir. Bu ayet-i 
kerime, Allah Teala'nm §U kavli gibidir: «Hay1r, Y1ld1zlarm yerleri iize
rine yemin ederim ki -bunun ne biiyiik yemin oldugunu bir bilseniz
dogrusu bu kitab sadece armml§ olanlarm dokunabilecegi, sakh bir ki
tabda mevcudken aJemlerin Rabbi tarafmdan indirilmi§ olan Kur'an-1 
Kerim'dir.n (Vak1a, 75-80). 

Hakkmda yemin edilen k1s1m «Arkada§mlz sapmarm§ ve azmaml§
tir.n klSffildlr. Bu, Allah Rasulii (s.a.)niin ihsan sahibi, ger~ege tabi 
olmu§, rii§de ermi§ olduguna dair §ehadettir. 0; hak yoldan ba§ka bir 
yola sapan bilgisiz, bir sap1k degildir. 0; ger~egi bildigi halde ger~ekten 
ba§kasma kasden ·sapan bir azgm da degildir. Allah Teala, RasUliinii 
ve §eriatlm; h1ristiyanlar ve yahudilerin mezhepleri gibi sap1klara ben
zemekten tenzih etmi§tir. Yine onu bir §eyi bilmek ve gizlemekten, bil
diginin tersi ile amel etmekten de tenzih eder. Aksine o (s.a.) ve Al
lah'm onunla gondermi§ oldugu yiice §eriat; dogrulugun, i'tidalin en 
iist mertebesindedir. Bu sebepledir ki Allah Teala §byle buyurur: «Ken
diliginden konu§maz o.n Heva ve hevesi ile bir soz sarfetmez. «Yalmzca 
kendisine ilka edilen bir vahiydir.n Kendine emrolunam sayler. Ona em
rolunam ·eksiksiz ve noksans1z olarak tam, miikemmel bir §ekilde ih
sanlara ula§tlnr. Nitekim imam Ahmed'in Yezid kanahyla ... Ebu Uma
me'den rivayetine gore; o, Allah Rasulii (s.a.)nii §byle buyururken i§it
m~§: Hi~ §iiphesiz peygamber olmayan bir adarmn §efaatl ile, Rabia 
ve Mudar kabileleri gibi -veya iki kabileden birisi gibi buyurmu§-
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tur- kabileler cennete girecektir. Bir adam: Ey Allah'm elc;isi, Rabia 
kabilesi Mudar kabilesinden degil midir? diye sordu da, Allah Rasulii : 
Ben ancak soyledigimi soylemekteyim, buyurdu. 

imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Said'in ... Abdullah ibn Amr'
dan rivayetine gore; o, ~oyle demi~tir: Ezberleme istegi ile Allah Rasu
lii (s.a.)nden i~itmi~ oldugum her ~eyi yazard1m. Kurey~ beni bundan 
men'ederek: Sen, Allah Rasulii (s.a.)nden i~itmi~ oldugun her ~eyi yazl
yorstj.n. Allah Rasulii (s.a.) bir be§erdir. Ofkeli halde iken de konu§ur, 
dediler, ben de yazmay1 b1raktlm. Sonra bunu Allah Rasulii (s.a.)ne 
anlattlm da: Yaz, nefsim kudret elinde olan (Allah)a yemin ederim 
ki, benden hakkm d1~mda hie; bir ~ey c;1kmaz, buyurdu. Hadisi Ebu 
Davud, Miisedded ve Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe'den, bu ikisi de Yahya 
ibn Said el-Kattan'dan rivayet ediyorlar. Ha.f1z Ebu Bekr el-Bezzar 
der ki: Bize Ahmed ibn Mansur'un ... Ebu Hiireyre'den, onun da Hz. 
Peygamber (s.a.)den rivayetine gore; o, §Oyle buyurdu: Size Allah ka
tmdandJr diye ne haber vermi~sem o, hakkmda hie; ~iiphe olmayand1r. 
Ravi der ki: Bu hadisin sadece bu isnad ile rivayet edildigini biliyo
rum. imam Ahmed'in Yunus kanahyla ... Ebu Hiireyre'den, onun da Al
lah Rasulii (s.a.)nden rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §Oyle buyur
mu~tur: Ben, ancak gerc;egi soylerim. Ashabmdan birisi: Ey Allah'm 
elc;isi, sen bizimle ~akala~1yorsun da, dedi. Allah Rasulii: Ben, ger<;ek
ten ba§ka bir ~ey soylemem, buyurdu. 

5 - Onu miidhi~ kuvvetli olan ogretti. 
6- 0, ak1l ve gorii~iinde kamildir. Hemen dogrulu-

verdi. 
7 - V e o, en yiice ufukta idi. 
8 - Sonra yakla~tl, derken sark1ve11di. 
9 - 1ki yay kadar yahut daha da yak1n oldu. 
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10 - 0 vakit kuluna vahyedecegini etti. 
11- Onun gordugunu gonul yalanlamadi. 
12- Onun gordugu !;iey uzerinde de kendisiyle tartl!;ia

cak misiniz? 
13 - Andolsun ki onu bir de diger ini!;ite gormii!;itii. 

14 - Sidret'ul-Munteha'nin yan1nda. 
15- Ki Cennet'ul-Me'va da onun yan1ndad1r. 
16 - 0 zaman Sidre'yi burumekte olan buruyordu. 
17 - Goz ne ~a~ti ne a!?tl. 
18 - Andolsun .ki Rabb1nm, ayetlerinden en buyugunu 

gortiu. 
iki Yay Kadar Veya Daha Yakm 

Allah Teala kulu ve elc;isi Muhammed (s.a.)den haber veriyor ki 
onun insanlara getirdigini kendisine miithi§ kuvvetli olan ogretmi§tir. 
Bu, Cibril (a.s.)dir. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: • ';~.l:",.,esiz ki 
bu, c;ok §erefli bir elc;inin getirdigi sozdiir. (Elc;i) Ar§'m sahibi Allah 
katmda degerlidir ve giic;liidiir. Orada kendisine uyuland1r, emin birisi
dir.>> (Tekvir, 19-21) buyrulurken burada da : ((Miidhi§ kuvvetli olan ... >> 
buyrulmu§tur. ( ~ ) kelimesini Miicahid, Hasan ve ibn Zeyd «kuv
vet» ile terciime ederfer. ibn Abbas ise: Giizel goriinii§lii, §eklinde ac;1k~ 
laml§tlr. Katade: Uzun ve giizel yaratlh§h ac;1klamasm1 getirir. Bu iki 
ac;1klama arasmda bir z1dhk sozkonusu degildir. Zira Cibril (a.s.), hem 
giizel goriinii§lii ve hem de miidhi§ kuvvetlidir. Ebu Hiireyre ve ibn 
Omer'in rivayetiyle gelen sahih bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle 
buyurmu§tur: Sadaka; zengine. ve diizgiin yaratlh§h, giic;lii kimseye 
helal degildir. 

«Hemen dogruluverdi.» ayetinde, Cibril (a.s.) kasdedilmektedir. 
Miicahid, Hasan, Katade ve Rebi' ibn Enes boyle diyorlar. «Ve o, en 
yiice ufukta idi.ll ayetinde de Cibril kasdedilmektedir. 0, en yiice ufku 
k.aplaffil§tl. ikrime ve birc;oklan boyle ac;1khyor. ikrime der ki: Bura
daki en yiice ufuk, sabahm dogdugu en yiice ufuktur. Miicahid bu
radaki en yiice ufku, giine§in dogdugu yer ile ac;1klar. Katade: 0, giin
dtiztin kendisinden geldigidir, der. ibn Zeyd ve ba§kalan da boyle soyle
mi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a'mn ... Abdullah ibn Mes'
ud'dan rivayetine gore Allah Rasulti (s.a..) Cibril'i asli suretinde iki defa 
gormti§ttir. Birincisinde Hz. Peygamber onu asli suretinde gormek iste
mi§ti de Cibril, ufku kaplaml§tl . ikincisinde Cibril, Hz. Peygamber'in 
Mi'rac'a c;1ktlg1 yerde onunla birlikteydi. i§te Allah Teala'mn: (tVe o, 
en yiice ufukta idi.» kavli budur. ibn Cerir burada ba§ka birin e ait 
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olup olmad1g1m bilmedigim ve onun da kimseden nakletmemi§ oldugu 
bir gorii§ ileri surer ki, ozeti §6yledir: Miidhi§ kuvvetli, ak1l ve gorii§iin
de kamil olan ile Hz. Muhammed (s.a.) en yiice ufku kaplami§tl. Yani 
her ikisi birden ufku kaplami§lardL Bu, isra gecesi olmu§tU. ibn Cerir 
boyle soyliiyor ama onun bu gorii§iine hie; kimse katilmami§tlr. ( ... ) 
Her ne kadar ibn Cerir'in bu soyledikleri Arap dilinin kullamll§ma uy
gun ise de mana, bu yonde bir te'vil i<;in ona yardlmCl olmamaktadlr. 
Zira Hz. Peygamberin Cibril'i bu gori.i§ii isra gecesinde olmami§tlr. Ak
sine isra'dan once ve Allah Rasulii (s.a.) yeryiiziinde. iken olmu§tur. 
Cibril (a.s.) Hz. Peygamber:in iizerine inmi§, sarkmi§ ve ona yakla§ml§
tir. Cibril o esnada Allah Teala'nm onu yaratmi§ oldugu asli sureti 
iizere idi ve alti yiiz kanad1 vard1. Daha sonra Allah Rasulii Cibril'i 
ba§ka bir defa ve Sidre-i Miinteha'mn yanmda gormii§tiir. Bu, isra 
gecesindedir. Hz. Peygamber'in Cibril'i birinci gori.i§ii Cibril'in kendisi
ne ilk geli§inden sonra ve peygamberliginin ba§lannda olmu§tu ve Al
lah Teala Hz. Peygambere ikra' suresinin ilk ayetlerini vahyetmi§tir. Son 
ra bir ara vahiy kesilmi§ ve Hz. Peygamber (s.a.) bu fetret doneminde 
defalarca kendini daglarm tepesinden atmak ic;in gitmi§; her ne za
man buna niyyetlense Cibril kendisine havadan: Ey Muhammed, sen 
gerc;ekten Allah'm elc;isisin, ben de Cibril'im demi§ ve boylece Allah 
Rasultiniin ic;i rahatlay1p gozleri aydm olmu§tur. Her ne zaman i§ (vahy
in gelmemesi) uzasa Hz. Peygamber aym duyguya kapllmi§ ve so
nunda Allah Rasulii (s.a.) Abtah'da iken Cibril kendisine Allah Teala'
mn onu yaratm1§ oldugu asli suretinde goriinmii§tiir. Onun alti yiiz • 
kanad1 vard1 ve yaratlh§Imn biiyiikltigii ufku kapatmi§tl. Cibril, Allah 
Rasuliine yakla§mi§ ve Allah'm kendisine emrettiklerini Allah Teala'
dan getirerek vahyetmi§tir. i§te o zaman Hz. Peygamber kendisine ri
saleti getiren melegin biiyiikliigiinii, kadrinin yiiceligini, kendisini ona 
gonderen yaraticmm katmdaki mertebesinin yiiceligini anlaml§tlr. Ha
fiz Ebu Bekr el-Bezzar Miisned'inde der ki: Bize Seleme ibn ~ebib'in ... 
Enes ibn Malik'den rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §6yle anlati
yor: Ben oturdugum bir s1rada birden Cibril (a.s.) <;Ikageldi. iki kiirek 
kemigim arasma dokundu. Ben kalk1p bir agaca dogru yoneldim. 0 
agac;ta ku§ yuvas1 gibi haz1rlanm1§ iki yer vard1. Cibril birine ben de 
digerine oturdum. Agac; yiikseldi, yiikseldi ve Dogu ile Bati arasm1 kap
ladl. Ben, etrafa goz gezdiriyordum. ~ayet gage dokunmak istemi§ olay
dim dokunurdum. Cibril bana dondii. Sanki o birbirine yapi§ml§ kec;e gi
biydi. i§te o zaman Allah'1 bilmek konusunda bana olan iistiinliigiinii 
anlad1m. Bana gok kap1larmdan birisi a<;1ld1 ve en yiice nuru gordiim. 
Bir de baktim ki hicabm oniinde inci ve yakuttan bir Refref duruyor. 
Bana Allah'm diledigi kadan vahyolundu. Hadisi rivayetten sonra Bez
zar dedi ki: Bu hadisi sadece Haris ibn Ubeyd rivayet etmektedir. o, 
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Basra halkmdan me§hur birisidir. Ben de derim .ki: Bu Haris ibn 
Ubeyd, Ebu Kudame el-iyadi'dir. MUslim Sahih'inde anun hadisini tah
ric etmi§tir. ~u kadar var ki ibn Main anu zay1f kabul eder ve onemsiz 
biridir, der. imftm Ahmed anun hadisinin muzdarib aldugunu sayler. 
Ebu Hatim er-Razi der ki: imam Ahmed O'nun hadisini kaydederse de 
anunla delil getirmezdi. ibn Hibban da §byle demekte: Onun vehmi 
c;aktur. Tek ba§ma rivayet etmi§ aldugu hadisler ile ihticac caiz de
gildir. Bu hadis anun rivayet ettigi garib hadislerdendir. Aynca onda 
miinkerlik, laf1z-garibligi ve garib bir ifade vard1r. Herhalde bir uyku
dan ibaret almalld1r. En dagrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed der ki: Bize Haccac'm ... Abdullah ibn Mes'ud'dan 
rivayetine gore; a, §byle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) Cibril'i asli su
retinde gormii§tiir. Cibril'in altl yiiz kanad1 vard1 ve her bir kanad1 
ufku kaplaml§tl. Onun kanadmdan, mahiyetini ancak Allah'm bildigi, 
rengarenk inci ve yakut dokiiliiyordu. Hadisi sadec~ imam Ahmed tah
ric etmi§tir: Yine imam Ahmed'in Yahya ibn Adem kanallyla ... ibn. 
Abbas'tan rivayetine gore a §byle demi§tir : Hz. Peygamber t::..a.) Cib
ril'den anu asli suretinde gormeyi istemi§ti. Cibril : Rabbma dua et, 
dedi. Hz. Peygamber Rabbma dua etti de Dagu tarafmdan bir siyahllk 
dogdu. Yiikselmeye ve yayllmaya ba§ladl. Hz. Peygamber (s.a.) anu 
goriince bay1llp dii§tii. Cibril yamna gelip anu kald1rd1 ve avurdunu 
tiikriikle avalad1. Bu hadisi de sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. 
ibn Asakir'in Utbe ibn Ebu Leheb'in Hal Terciimesinde Muhammed ibn 
ishak kanallyla ... Hebbar ibn Esved'den riv9~yetine gore; a, §byle an
latlyor: Ebu Leheb ve aglu Utbe, ~am'a gitmek iizere hazlrlanmi§lar
dl, Ben de ikisiyle beraber haz1rland1m. Ebu Leheb'in oglu Utbe: Al
lah'a yemin ederim ki Muhammed'e gidecegim ve Rabb1 hususunda 
ana eziyet edecegim, dedi. Hz. Peygamber (s.a.)e geldi ve: Ey Muham
med ... dedi. Utbe, yakla§an ve sarkam, iki yay kadar yahut daha da ya
km alam inkar ederdi. Hz. Peygamber (s.a.): Allah'1m, kopeklerinden 
birini ana gander, buyurdu. Utbe, Hz. Peygamberin yamndan aynllp 
babasma dondii. Ebu Leheb: Ogulcugum, ana ne soyledin? diye sardu. 
Utbe, Hz. Peygambere soyledigini babasma anlattl. Ebu Leheb: Sana ne 
soyledi? diye sardu. Utbe: Allah'1m, anun iizerine kopeklerinden birini 
musallat k1l, dedi, diye cevablad1. Ebu Leheb: Ogulcugum, Allah'a ye
min ederim ki, sana alan duasmdan dalay1 seni emniyyette gormem, de
di. Yiiriidiik ve nihayet i~inde ~ak~a arslan bulunan ~erat denilen bir 
yerde kanaklad1k. Bir rahibin manastmna indik. Rahib: Ey Araplar, si
zi bu iilkeye indiren nedir? Burada arslanlar kayunlarm dala§tlgl gibi 
dola§lr, dedi. Ebu Leheb ise: Siz benim ya§lmm biiyiikliigiinii ve de
gerimi §iiphesiz iyi bilirsiniz. Bu adam (Hz. Peygamberi kasdediyar) 
agluma beddua etti. Allah'a yemin ederim ki anun hakkmda emin ola-
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mam. E§yalanmzl bu manastlra toplaym, e§ya.larin -uzerine oglum ic;in 
bir yatak, onun <;:evresinde de kendi yataklarm1z1 yapm, dedi. Biz oylece 
yaptlk. Bir arslan geldi, yiizlerimizi koklad1. Arad1gm1 bulamaymca §OY
le bir toparland1, s1<;ramaya haz1rland1 ve s1<;rad1. Bir de baktlk ki e§
yalarm uzerinde. Utbe'nin yiiziinii kokladL Sonra ona oyle bir vuru§ 
vurdu ki ba§Im par<;aladL Ebu Leheb §oyle dedi: iyice bildim ki Mu
hammed'in bedduasmdan kurtulamadl. 

Allah Teala: «iki yay kadar yahut daha da yakm oldu.» buyurur 
ki, Cibril yeryiiziine dogru Hz. Muhammed'in uzerine indiginde ona 
yakla§tl ve ikisi arasmdaki mesafe iki yay kadar yani gerilmi§ vaziyette
ki iki yay mikdan kadar yakla§tl. Bu a<;1klama Miicahid ve Katade'nin
dir. cciki yay kadar yahut daha da yakm.» ifadesi ile yay kiri§i ile ya
yrn tutacak yeri arasmdaki uzakhgm kasd edildigi de soylenmi§tir. Da
ha once de ge<;tigi uzere «Y~hut daha da yakmn iUtde~ Arap dilinde 
haber verilenin varhgi ve ba§kalarmm yoklugu i<;in kullamhr. Nitekim: 
((Sonra bunun ardmdan kalbleriniz yine katlla§tl. ~imdi onlar ta§ gibi
dir. Yahut daha da katL» (Bakara, 74) ayetinde de durum boyledir. Ya
ni o ta§tan daha yumu§ak degildir. Aksine ya onun gibi veya sert
lik ve §iddette ondan daha ziyadededir. Allah Teala'nm : cci<;lerinden 
bir grup Allah'tan korkar gibi, hatta daha da §iddetli bir korku ile in
sanlardan korkuyorlar.n (Nisa, 77), <<Onu yiiz bin veya daha fazlasma 
peygamber olarak gonderdik.» (Saffat, 147) a,yetleri de boyledir. Yani 
onlar bu say1dan az degildiler. Aksine yiiz bin veya daha <;oktular. 
Bu, haber verilenin kuvvetlendirilmesi demektir. Onda hi<; bir §ek, §Up
he ve tereddut yok demektir. cciki yay kadar yahut daha da yakm ol
du.n ayeti de ayru §ekilde anla§Ilmalldlr. Hz. Muhammed (s.a.)e yakla-

run ve aralarmdaki mesafenin iki yay kadar veya daha da yakm ala
run Cibril olduguna dair bizim soyledigimiz, aym zamanda mii'minlerin 
annesi Ai§e, ibn Mes'ud, Ebu Zerr ve Ebu Hiireyre'nin de gorii§iidur . 
. •itekim az sonra onlarm hadislerini verecegiz. Muslim'in, Sahih'inde 
Ibn Abbas'tan rivayetine gore o : 

Muhammed Rabbm1 kalbiyle iki defa gordti, demi§ ve bunu o iki
den biri k1lm1§tlr. ~erik ibn Ebu Nemir kanahyla Enes'ten rivayetle ge
len isra hadisinde §oyle deniliyor: Sonra Cebbar ve Aziz Rab yakla§tl 
e derken sarst1. Bu sebeple bir<;:ok kimse bu rivayetin metni iizerinde 
onu§mU§lar ve ondaki bir<;:ok gariblikleri zikretmi§lerdir. Sahih oldu

gu kabul edilse bile bu ayetin tefsiri olarak degil de ba§ka bir vakte ve 
ba§ka bir olaya hamledilmelidir. ~uphesiz bu isra gecesinde degil, Allah 
Rasulu (s.a.) yeryuziinde iken vuku'bulmu§tur. Bu yiizdendir ki bu 
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ayetten sonra: ciAndolsun ki onu bir de diger ini§te gormii§tii. Sidret'iil
Miinteha'mn yanmda.» buyrulmu§tur ki bu, isra gecesinde olamd1t. Bi
rincisi ise yeryiiziinde olmu§tu. 

ibn Cerir der ki: Bize Muhammed ibn Abdiilmelik ibn Ebu ~eva
rib'in ... Abdullah ibn Mes'ud'dan «iki yay kadar yahut daha da yakm 
oldu.» ayeti hakkmda . rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyur
mu§tur: Cibril'i gordiim. Onun altl yiiz kanad1 vard1. ibn Vehb der ki: 
Bize ibn Lehia'nm ... Hz. Ai§e'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Al
lah Rasulii (s~a.) ba§lang1~ta Cibril'i Ecyad (1) denilen yerde rii'ya
smda gordii. Sonra def-i hacet i~in ~1ktl da Cibril ona: Muhammed, ey 
Muhammed, diye seslendi. Allah RasUlii (s.a.) ii~ defa sagma ve soluna 
bakmd1 ve hit; bir §ey gormedi. Sonra goziinii yukan kald1rd1 ve bir de 
baktl ki, Cibril gok ufkunda bir ayagm1 digeriyle beraber k1v1rnn§ du
ruyor ve: Ey Muhammed, Cibril, Cibril, diyerek onu teskin ediyor. Hz. 
Peygamber (s.a.) kapp insanlarm arasma girdi, baktl bir §ey goreme
di. Sonra insanlarm arasmdan ~1kt1 ve baktl yine onu gordii. insanlarm 
arasma girdi tekrar · hi~ bir §ey goremedi. Sonra t;1k1p bakt1 yine onu 
gordii. i§te Allah Teala'mn ((Sonra yakla§tl, derken sark1verdi.» k1smma 
gelinceye kadar (tAndolsun yildiza, battlg1 demde.» ayetleri budur. Yani 
Cibril Hz. Muhamnied'e yakla§ml§ ve; iki yay kadar yahut daha da ya
km olmu§tur, derler ki: Buradaki ( ~L4Jl ) kelimesi, y~nm parmak 
anlammad1r. Bir ba§kasi ise: Aralarmdaki mesafe iki kular;t1, demi§
tir. Hz. Ai§e'den rivayet edilen bu hadisi ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim,, 
ibn Vehb kanahyla naklederler. Ziihri'nin Ebu Seleme'den, onun da Ca
bir'den rivayet ettigi hadis bunu desteklemektedir. Buhari'nin Talk 
ibn Ganam kanahyla ... ~eybani'den rivayetine gore; o,_ §Oyle diyor : 
Zirr'e Allah Teala'rim «iki yay kadar yahut daha da yakm oldu. 0 va
kit kuluna vahyedecegini etti.» kavlini sordum. ~oyle dedi: Bize Ab
dullah ibn Mes'ud'un naklettigine gore Muhammed (s.a.) Cibril'i gor
dii. Onun altl yiiz kanad1 vard1. ibn Cerir der ki: Bana ibn Yezi' el-Bag
dadi'nin ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, «Onun gordiigii
nii goniil yalanlamadl.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: . Allah. Rasulii 
(s.a.) Cibril'i gordii. Cibril'in iizerinde saf ipekten iki elbise vard1 ve 
gokle yer arasm1 doldurmu§tu. Yukanda zikrettiklerimize gore «0 vakit 
kuluna vahyedecegini etti.» ayetinin anlann §Udur: Cibril, Allah'm kulu 
Muhammed'e vahyedecegini etti, veya; Allah TealaJ _kulu Muhammed'e 
vahyedecegini Cibril vas1tas1yla vahyetti. Her ik~ anlam da sahihtir. Sa
id i.bn Ciibeyr'den rivayetle zikredildigine gore o, «0 vakit kuluna vahy
edecegini etti.» ayeti hakkmda §6yle demi§tir: Ona «Seni oksiiz bulup 
da barmd1rmad1 m1?» (Duha, 6) ve «Senin §amm yiikseltmedik mi?» 

(1) . Mekke'nin alt tarafmda bir yerin adlchr. (Eseri arapc;a yayma hazlrlayanlar). 
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(in§irah, 4) ayetleri vahyolundu. Bir ba§kasl da §oyle diyor: Ona vahy
olundu ki: §uphesiz cermet, sen girmeden peygamberlere, senin um
metin girmeden de diger ummetlere haram k1lmm1§tlr. 

Allah T~ala: «Onun gordugunu gonill yalanlamadL Onun gordugu 
§ey uzerinde de kendisiyle tartl§acak rms1mz? buyurur ki, Muslim'in 
Ebu Said el-E§ecc kanallyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «Onun 
gordugunu gonill yalanlamadl.» ve «Andolsun ki onu bir de dtger ini§
te gormu§tU.» ayetleri hakkmda §oyle demi§tir: Allah Rasulu, onu kal
biyle iki defa gormli§tUr. Aym ac;1klamaYl Semmak, ikrime'den, o da 
ibn Abbas'tan yukardaki gibi rivayet etmi§tir. Ebu Salih, Suddi ve ba§
kalan da derler ki: Allah Rasulu Cibril'i iki defa kalbiyle gormu§tUr. 
ibn Mes'ud ve ba§kalan, ibn Abbas'm bu gotfi§fine muhalif kalmi§lar
dtr. Ondan nakledilen bir rivayete gore ise gormeyi herhangi bir §eyle 
stmrlamakstzm zikretmi§tir ki, bu rivayet onun gormeyi kalble stmr
landmlmasi rivayetine hamledilmelidir. ibn Abbas'tan; bu gormenin 
gozle olduguna dair nakledilen bu rivayet garibtir. Zira bu hususta Sa
habe'den sahih bir rivayet yoktur. Begavi'nin Tefsir'inde: Bir cemaat 
Rasulullah'm onu gozuyle gordugu gorfi§findedir. Bu; Enes, Hasan ve 
ikrime'nin gorfi§udur, §eklindeki ifadeleri ise §liphelidir. En dogrusunu 
Allah bilir. 

Tirmizi der ki: Bize Muhammed ibn Amr ibn Nebhan'm ... ikri
me'den, onun da ibn Abbas'tan ·rivayetine gore o, §6yle demi§tir: Mu
hamined Rabbm1 gordu. Ben: Allah Teala «Gozler, O'na eri§emez. 0 ise, 
butUn gozlere eri§ir.» (En'am, 103) buyurmuyor mu? diye sordum. ibn · 
Abbas §6yle cevabladt: Yaz1k sana, bu, Allah ~e~Ua kendi nuru ile te
celll ettigi zamandad1r. 0, Rabbm1 iki defa gordu. Tirmizi hadisi riva
yetten sonra, hasendir, garibtir, demi§tir. Yine Tirmizi'nin ibn Ebu 
Orner kanahyla .. . §a'bi'den rivayetine gore o, §6yle anlatlyor: ibn Ab
bas, Ka'b ile Arafe'de kar§Ila§tl. Ona bir §ey sordu da Ka:b tekbir ge
tirqi. 0 _kadar yuksek sesle tekbir getirdi ki daglar yank1land1. ibn Ab
bas: Bizler Ha§imogullanYiz, dedi. Ka'b: §uphesiz Allah gorillmesini ve 
kelamm1 Muhammed (s.a.) ile Musa (a.s.) arasmda payla§tlrdL Musa- . 
ile iki defa konu§tu, Muhammed O'nu iki defa gordu, dedi. Mesruk 
§oyle anlatlr: Hz. Ai§e'nin yamna girdim · ve: Muhammed Rabbm1 gor
du mu? diye sordum. Hz. Ai§e: Oyle bir §ey konu§tun ki tuylerim diken 
diken oldu, dedi. Ben: Sakin ol, dedim, sonra da: «Andolsun ki Rabbmm, 
ayetlerinden en buyfigfinu gordu.» ayetini okudum. Hz. Ai§e §oyle de
di: Sen nereye goturUluyorsun? 0 ancak Cibril'dir. Muhammed'in Rab
bim gordugunu veya ·kendisine emrolunanlardan herhangi bir §eyi giz
ledigini veya Allah Teala'mn: «K1yamet saatmm bilgisi §liphesiz ki Al
lah katmd.ad1r, yagmuru 0, indirir .. . » (Lokman, 34) buyurdugu be§ 
gayb1 bilmekte · oldu~unu sana kim haber verdi? §uphesiz bunu sana 
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soyleyen .biiyiik bir iftira atm.I§. Fakat o Cibril'i gordii. Onu, asli sure
tinde ancak iki defa gormii§tiir. Bir keresinde Sidret'iil-Miinteha'nm ya
nmda, bir keresinde de Ciyad (1) denilen yerde. Onun altl yiiz kanad1 
vard1 ve ufku kaplarrll§b. 

Nesei der ki: Bize ishak ibn ibrahim'in ... · ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; o, §oyle demi§tir: Hulle'nin ibrahim'e, kelamm Mfu;a'ya, gormenin 
de Muhammed (s.a.)e verilmesine mi §a§Iyorsunuz? Miislim'in Sahih'in
de Ebu Zerr'den rivayet edildigine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Rasu
lii (s.a.)ne Rabbm1 gordiin mii? diye sormu§tum. (0,) nurdur. O'nu na- · 
stl goreyim, buyurdu. Ba§ka bir rivayete gore ise Rasulullah (s.a.): Bir 
nur gordiim, demi§tir. ibn Ebu Hatim'in Ebu Said el-E§ecc kanallyla ... 
Muhammed ibn Ka'b'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Ey Allah'm 
el<;isi, Rabbm1 gordiin mii? demi§lerdi. O'nu kalbimle iki defa gordiim, 
buyurdu, sonra da: «Onun gordiigiinii goniil yalanlamadui ayetini ti
lavet buyurdu. Hadisi ibn Cerir de ibn Humeyd kanallyla ... Hz. Pey
gamber (s.a.)in ashabmdan birisinden rivayet. ediyor ki, o §oyle anlat
ffil§: Ey Allah'm el~.;isi, Rabb1m gordiin mii? demi§tim. O'nu goziimle 
gormedim, ancak iki defa kalbimle gordiim, buyurup sonra da: «Sonra 
yakla§tl, derken sark1verdi.)) ayetini okudu. ibn Ebu Hatim der ki: Bize 
Hasan ibn Muhammed ibn Sabah'm ... Abbad ibn Mansur'dan rivaye
tine gore o, §Oyle anlatlyor: ikrime'ye «Onun gordiigiinii goniil yalan
lamadL» ayetini sormu§tum. ikrime: Rasulullah'm O'nu gordiigiinii sa
na haber vermemi mi istiyorsun? diye sordu, ben: Evet, dedim. ~iip

hesiz O'nu gordii, sonra bir daha gordii, dedi. Ravi der ki: Bunu Hasan'a 
sordum da: Celalini, azametini ve ridasm1 gordii, dedi. ibn Ebu Hatim 
der ki: Bize babamm ... Ebu'l-Aliye'den rivilyetine gore; o, §oyle de
mi§tir: Allah Rasulii (s.a.)ne: Rabbm1 gordiin mu? diye sorulmu§tu. 
Bir nehir gordiim. Nehrin arkasmda bir hicab gordiim. Hicabm arka
smda da bir nur gordiim, bunun dt§mda bir §ey gormedim, buyurdu. 
Bu da ger<;ekten garibdir. imam Ahmed'in Esved ibn Amir kanallyla ... 
ibn Abbas'tan rivayet ettigi ve Allah Rasulii (s.a.)ntin: Aziz ve Celil 
olan Rabb1m1 gordiim, buyurdugu hadise gelince; bu hadisin isnad1 
Buhari ve Miislim'in §artlarma uygundur. Bu, uyku hadisinden ktsal
tllrm§tlr. Nitekim yine imam Ahmed rivayet eder ve der ki: Bize Ab
diirrezzak'm .. . ibn Abbas'tan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle 
anlatmt§tlr: Rabbtm bu gece --Oyle samyorum ki uykuda oldugunu 
kasdetmi§tir- en giizel §ekliyle geldi ve : Ey Muhammed, Mele-i A'lada
kilerin hangi hususta tartt§tlklarmt bilir misin? diye sordu. Ben: Ha
yir, dedim. Elini iki kiiregim arasma koydu. 0 kadar ki soguklugunu 
memelerimin arasmda - veya gogsiimde demi§tir- hissettim. Hemen o 

(1) Biraz once ge~;en Hz. Ai§e hadisinde Ecyad ad1yla belirtilen yer. (Miltercimler ). 
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anda goklerde ve yerde olanlan bildim. Sonra: Ey Muhammed, Mele-i 
A'Ia'nm hangi hususta tartl§tlklanm bilir mis~n? diye sordu. B_en: Evet, 
keffaretler ve dereceler hakkmda tartl§lyorlar, dedim. Keffaretler ve 
dereceler nelerdir? diye sordu ben: Namazlardan sonra mescidlerde kal
mak, Cum'alara yiiriiyerek gitmek, zor durumlarda abdesti en miikem
mel bir §ekilde almaktlr. Her kim boyle yaparsa; hay1rla ya§ar haylr
la blur. Anasmdan dogdugu gtindeki gibi hatalarmdan kurtulur, de
dim. Buyurdu ki; Ey Muhammed, namaz k1ld1gm zaman §byle de: Allah'
lm, Senden hay1rlan isterim. Miinkerleri terketmeyi, yoksullan sev
n;J.eyi isterim. Kullarm ic;in bir fitne murad ettigin zaman beni fitne
ye duc;ar kalmann§ olarak ruhumu kabzeyle. Allah Rasulti (s.a.) 
dedi ki: Dereceler; bol bol yemek dag1tmak, selam1 yaymak ve 
insanlar uyurken geceleyin namaz k1lmaktlr. Daha once Sad suresi 
tefsirinin sonunda bu hadisin benzeri Muaz'dan rivayetle gec;mi§ti. ibn 
Cerir bu hadisi ba§ka bir kanaldan olmak tizere ibn Abbas'tan rivayet 
eder. Onun ifadeleri daha degi§iktir ve garib fazlahklar vard1r. 

ibn Cerir der ki: Bana Ahmed ibn isa et-Temimi'nin ... ibn Abbas'
tan rivayetine gore Hz. Peygamber (s.a.) §byle anlatnn§tlr: Rabb1m1 
en giizel §ekliyle gordtim. Bana: Ey Muhammed, Mele-i A'H~- hangi hu~ 
susta tartl§lyor bilir misin? diye sordu. Ben: Hay1r Rabb1m, dedim. 
Elini iki ktirek kemigim arasma koydu. Soguklugunu memelerim ara
smda hissettim. Hemen o anda goklerde ve yerde olanlan bildim. R~b
blm, dereceler ve ke"ffaretler, ayaklarm Cum'alara dogru gitmesi, na- · 
mazdan sonra namaz1 beklemek hakkmda tartl§lyorlar, dedim. Rabb1m, 
hie; §iiphesiz Sen ibrahim'i dost edindin. Musa ile konu§tun, §byle §by
le yaptm, dedim. Senin gogstinii ac;mad1m m1? Ytiktinti tizerinden at
madlm m1? Sana §unu yapmad1m m1, §Unu yapmachm m1? buy.urdu. 
Bana oyle §eyler verdi ki onlan size nakletmeye me'zun degilim. Allah 
RasUlii (s.a.) §byle buyurdu: i§te Allah Teala'nm hitabmdaki: ccSonra 
yakla§tl, derken sark1verdi. iki yay kadar yahut daha da yakm oldu. 0 
vakit kuluna vahyedecegini etti. Onun gordligtinti gontil yalanlama
dl.>l kavlinin manas1 budur. Gozlerimin nuru kalbime konuldu da O'na 
kalbimle baktlm. Bu hadisin isnad1 zay1ftlr. Haf1z ibn Asakir kendi is
nadl ile Hebbar ibn Esved (r.a.)den rivayet ediyor ki, Utbe ibn Ebu 
Leheb ticaret ic;in ~am'a dogru yola pktlgmda Mekke'lilere: Bilin ki 
ben, yakla§an ve derken sarkam inka,r ediyorum, demi§ti. Onun bu 
sozii Allah Rasulti (s.a.)ne ula§tl da: Allah, kopeklerinden birini onun 
iizerine musallat k1lsm, buyurdu. Ravi Hebbar der ki : Ben onlarla be
raberdim. Arslanlarm pek c;ok oldugu bir yere inip konaklad1k. Ben 

· arslam gordtim. Geldi, birer birer kavmin ba§lanm koklamaya ba§ladl 
ve sonunda Utbe'nin iizerine atlhp ic;lerinden sadece onun kafasm1 
kopard1. ibn ishak ve ba§kalan es-Sire'de anlatlrlar ki, bu hadise Zerka 

Tefstr, C : Xill; F . 473 
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arazisinde olmu§tur. Bu olay1p gec:;tigi yerih Seri:tt oldugu da soylen
mi§tir. Bu rivayetlere gore Utbe o gece korkmu§, onu aralarma alarak 
c:;evresinde uyumu§lar. Arslan gelip kiikremeye ba§lami§, sonra onlann 
iistlerinden a§ml§ ve Utbe -Allah'm la'neti onun iizerine olsun- nin 
iizerine atlayarak ba§Inl agzma ahp parc:;alami§. 

Allah Teala: «Andolsun ki onu ba§ka bir defa daha gordii. Sidret'iil
Miinteha'mn yamnda. Cennet'iil-Me'va cinun yamndad1r.» buyurur ld 
bu, Allah Rasulii (s.a.)niin Cibril'i, Allah'm .. onu yaratmi§ oldugu asli · 
suretinde ikinci defa gormesidir. Bu, Mi'rac gecesinde olmu§tur. isra 
(ve Mi'rac) . hakkmda varid olan hadisleri kanalian ve lat1zlan ile bu
rada tekrarma gerek b1rakmayacak §ekilde isra suresinin ba§mda ver
mi§tik. Yine daha once gec:;tigi iizere ibn Abbas (r .a.), ru'yetin isra 
gecesi vuku' buldugunu soyleyerek bu ayeti delil getirir. Selef ve Halef'
ten bir grup onun bu gorii§iine tabi olurken Sahabe Tabiin ve digerlerin
den bir tak1m gruplar onun gorii§iine muhalefet etmi§lerdir. imam Ah
med der ki: Bize Hasan ibn Musa'nm ... ibn M_es'ud'dan rivayetine gore 
o, «Andolsun ki onu bir de diger ini§te gormii§tii. Sidret'iil-Miinteha'mn 
yamnda.» ayeti hakkmda §6yle deini§tir: Allah Rasulii (s.a.): Cibril'i 
gordiim. Onun alti yiiz kanad1 vard1. Teleklerinden rengarenk inci ve 
yakut dokiiliiyordu, buyurdu. Bu hadisin isnad1 ceyyid ve kuvvetlidir. 
Yine imi~tm Ahmed'in Yahya ibn Adem kanahyla .. . Abdullah ibn Mes'
ud'dan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) Cibril'i 
asli suretinde gordii. Onun alti yiiz kanad1 vard1. Kanadlan ufku kapat
mi§tl. Kanadlarmdan ancak Allah'm bildigi rengarenk inci ve yakutlar 
dokiiliiyordu. Bu haberin de isnad1 hasendir. Yine imam Ahmed'in Zeyd 
ibn Habbab kanahyla ... ibn Mes'ud'dan riva.yetine gore Allah Rasulii 
(s.a.) §6yle buyurmu§tur: Cibril'i Sidret'iil-Miinteha'mn iizerinde gar
dum. Onun altl yiiz kanad1 vard1. Ravi der ki: Asrm'a (Cibril'in) kanat
lanm sordum. Bana haber vermek istemedi. Onun arkada§larmdan bi
risi ise bana Cibril'in kanadmm Dogu ileBati aras1 kadar oldugunu ha
ber verdi. Bu haberin isnad1 da ceyyiddir. Yine imam Ahmed'in Zeyd 
ibn Habbab kanahyla .. . ibn Mes'ud'dan rivayetine gore Allah Rasulii 
(s.a.) §6yle buyurmu§: Cibril bana incilerle donanmi§ ye§il bir elbise 

· ic:;inde geldi. Bu hadisin de isnad1 ceyyiddir. 
imam Ahmed der ki : Bize Yahya'mn ismail'den, onun da Amir'den 

rivayetine gore; o, §6yle anlatlyor: Mesruk, Hz. Ai§e'ye geldi ve: Ey Mii'
minlerin annesi, Muhammed (s.a.) Rabbm1 gordii mii? diye sordu. Hz. 
Ai§e: Siibhanallah, soylediginden dolay1 tiiylerim diken diken oldu. Sen 
nerede, §U iic:; §ey nerede. Her kim onlan sana naklederse, hie; §iiphesiz 
yalb.n soylemi§tir. Her kim sana Muhammed Rabbm1 gormii§tiir, diye 
nakledetse yalan soylemi§tir. Hz. Ai§e bu soziinden sonra: «Gozler O'na 
eri§emez. 0 ise, biitiin gozlere eri§ir.>> (En'am, 103), «Bir be§er ic:;in Al-
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lah'm kendisiyle konw~mas1 olacak §ey degildir. Meger ki bir vahy ile 
veya perde arkasmdan izniyle diledigini vahyetsin.» (~ura, 51) ayetle
rini okudu. Hz. Ai§e: Her kim sarta gelecekteki olacaklan bildigini soy
lerse; §iiphesiz yalan soylemi§tir, deyip «Kiyamet saatmm bilgisi §iip
hesiz ki Allah katmdad1r, yagmuru 0 indirir, rahimlerde bulunaru 0 
bilir ... » (Lokman, 34) ayetini okudu. Her kim sana Muhamrped'in (AI- · 
lah'm risaletini veya risaJetinin bir k1smm1 gizledigini soylerse yalan 
soylemi§tir, deyip sonra da: «Ey peygamber, Rabbmdan sana indirile
ni teblig et ... » (Maide, 67) ayetini okuyup: Fakat o Cibril'i asli sure
tinde iki defa gormii§tiir, dedi. Yine imam Ahmed'in Muhammed ibn 
Ebu Adiyy kanahyla ... Mesruk'dan rivayetine gore o, §oyle anlat1yor: 
Hz. Ai§e'nin yarundayd1m: Allah Teala: «Andolsun ki o, Cebrail'i apa<;1k 
ufukta gormii§tiir.» (Tekvir, 23), <'Andolsun ki onu bir de diger ini§te 
gormii§tii.>> buyurmuyor mu? dedim. Hz. Ai§e §Oyle dedi: Bu iimmetten 
Allah Rasulii (s.a.)ne bunu ilk soran bendim. Hz. Peygamber: 0 ancak 
Cibril'dir, buyurdu. Allah Rasulii Cibril'i, Allah'm yar~;ttmi§ oldugu asli 
suretinde ancak iki defa gormii§tiir: Cibril'i gokteri yere inerken gor
dii. Yarabh§Imn biiyiikliigii gokle yer arasm1 kaplami§b. Hadisi Bu
hari ve Muslim Sahih'lerinde ~a'bi kanahyla rivayet etmi§lerdir. Bu 
hadisin Ebu Zerr rivayeti §oyledir: imam Ahmed'in Affan kanahyla ... 
Abdullah ibn ~akik'dan rivayetine gore; o, §oyle anlabyor: Ebu Zerr'e: 
~ayet Allah Rasulii (s.a .)nii gormii§ olsayd1m ona sorard1m, dedim. Ona 
ne sorardm? dedi. Ona: Rabbm1 gordii mii? diye sorard1m, dedim. ~up
hesiz ben bunu Allah Rasulii (s.a.)ne sordum da §Oyle buyurdu: Ben 
O'nu nur olarak gordiim. O'nu nas1l goreyim -ki. imam Ahmed'in riva
yeti bu §ekildedir. Miislim ise bu hadisi iki kanaldan, iki degi§ik lafiz
la rivayet etmektedir. 0 der ki: Bize Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe'nin ... 
Ebu Zerr'den riva,yetine gore o, §oyle demi§tir: 

Allah Rasulii (s.a.)ne: Rabbm1 gordiin mii? diye sordum, 0 nur
dur, nas1l goreyim? buyurdu. Yine Miislim'in Muhammed ibn Be§§ar 
kanahyla ... Abdullah ibn ~akik'den rivayetine gore o, §oyle anlatlyor: 

~· J' ~ ~~j(:_j -- ~. :.---- •: ~'I·.~. 'JI:: '/_;-Ll·-- ..,~ ~I J } , J_•'\' •!.~: yt }- ·~~ . . . ~ ~~ (..) if. w. '-J ~ ~ .J-) ........ _) J·J)cJ .........., 
. ~ . "' 

, ') .t .... ... (:.} •&: .... .. .. ";. · _,,, ........ ... , l . }£ c: · 
. « \J.i ..:.;._I)» Jw c.JL ..u: J:, .J'. I Jl; ~ ~ J 0_1~ ~'...I \:..I 

Ebu Zerr'e: ~ayet Allah Rasulii (s.a.)nii gi:irmii§ olsayd1m ona so
rardim, dedim. Ona neyi sorardm? dedi. Ben: Ona; Rabbm1 gordiin 
mii? diye sorard1m, dedim. Ebu Zerr §oyle dedi: Ben sordum da: Bir 
nur gordiim, buyurdu, dedi. Hallal «el-ilel» isimli eserinde nakleder ki · 
imam Ahmed'e bu hadis sorulmu§ ve o: Ben onu inkar ederdim. Hale~ 
de_ tevcihini bilmiyorum, demi§tir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize baba-
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mm .. . Ebu Zerr'den rivayetine gore o, §Oyle 'demi§tir: Allah Raslllii 
Rabbm1 kalbiyle gordii, gozii ile gormedi. ibn Huzeyme . bu hadisin ra
vilerden Abdullah ibn ~akik ile Ebu Zerr arasmda isnadmm kopuk ol
dugunu ileri siirmii§tur. Ancak ibn Cevzi bu hadisin" te'vilini §Oyle yap
maktad1r: Herhalde Ebu Zerr bu sorusunu Allah Rasulii (s.a.)ne isra 
(ve Mi'rac)dan once sormu§ da, Allah Rasulii ona boyle cevab vermi§
tir. ~ayet Mi'rac1dan sonra sormu§ olsayd1, Rasulullah (s.a.) ona olum
lu cevab verirdi. Ancak ibn Cevzi'nin bu a<;1klamas1 ger<;ekten zay1ft1r. 
Zira mii'minlerin annesi Hz. Ai§e (r.a.) bu konuyu Allah Rasuliine Mi'
rac'tan sonra sormu§ fakat Rasulullah ona, Rabbm1 gordiigiinu soyle
memi§tir. Birisi kalk1p : Allah Rasulii Hz. Ai§e'ye anlayabilecegi §ekil
de hitab etmi§ veya onun gorii§iiniin hatah oldugunu belirtmek iste
mi§tir, diyebilir. Nitekim Kitab'iil-Tevhid'inde ibn Huzeyme boyle soy
lemektedir. ~iiphesiz boyle diyen kimse hata etmektedir. En dogrusunu 
Allah bilir. 

Nesei der ki: Bize Ya'kub ibn ibrahim'in ... Ebu Zerr'den rivaye
tine gore Allah Rasulii (s.a.) Rabb1m gozleriyle degil kalbiyle gormii§
tiir. Miislim'in Sahih'inde Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe kanahyla ... Ebu 
Hiireyre (r.a.)den rivayetle sabit olduguna gore; o, <1 Andolsun ki onu 
bir de diger ini§te gormii§tii .n ayeti hakkmda §oyle demi§tir: 0, Cibril 
(a.s.)i gormii§tur. <<Andolsun ki onu bir de diger ini§te gormii§tii.n aye· 
ti hakkmda Miicahid der ki: Allah Rasulii (s.a.) Cibril'i asli suretinde iki 
defa gormii§tur. Katade, Rebi' ibn Enes ve ba§kalan da boyle soylii
yor. 

Allah Teala: «0 zaman Sidre'yi biiriimekte olan biiriiyordu.n buyu
rur ki, daha once isra hadisinde de ge<;tigi iizere Sidre'yi kargalar mi
sali melekler, Rabbm nuru ve mahiyeti bilinmeyen <;e§it <;e§it §eyler bii
riimekteydi. imam Ahmed der ki: Bize Malik ibn M1gvel'in ... Abdullah 
ibn Mes'ud'dan rivayetine gore o, §Oyle anlatlyor: Allah Rasulii (s.a.) 
Mi'rac'a <;1kanld1gmda Sidre-i Miinteha'ya ula§tl. o, yedinci kat gok
tedir. Yeryiiziinden yiikselenler oraya ula§1r ve orada kahr. Ustten inen
ler ise oraya ula§1r ve yine orada kahr. «0 zaman Sidre'yi biiriimekte 
olan biiriiyordu.n Yani Sidre'yi altm kelebekler biiriimekteydi. Allah Ra
sulii (s.a .)ne ii<; §ey verildi : Ona be§ vakit namaz verildi. Bakara su
resinin son ayetleri verildi. Ummetinden hi<; bir §eyle Allah'a §irk ko§
mayanlarm, cehenneme siiriikleyen amelleri bag1§land1. Hadisi sadece 
Muslim rivayet etmi§tir. Ebu Ca'fer er-Razi'nin Rebi' kanallyla .. . Ebu 
Hiireyre'den ve.ya bir ba§kasmdan - bu tereddiit Ebu Ca'fer'dendir- ri
vayetine gore o, §O.yle anlatlyor : Allah Rasulii (s.a.) Mi'rac'a <;1kanld1-
gmda Sidre'ye ula§tig1 zaman ona: Bu, Sidre'dir, denildi. Sidre'yi Hal
lak-1 A'zam Allah'm nuru biiriiyordu. Bir aga<; iizerine ii§ii§en kargalar 
misali melekler biiriiyordu. i§te Allah Teala o esnada Rasulullah ile ko-
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nu§tu ve ona: iste, buyurdu. ibn Ebu Necih'in Mticahid'den rivayetine 
gore; o, ceO zaman Sidre'yi btiriimekte olan biiriiyordu.n ayeti hakkm
da §Oyle demi§tir: Sidre'nin dallan inci, yakut ve zeberced idi. Muham
med onu gordii. Rabbm1 da kalbiyle gordii. ibn Zeyd der ki: Ey Allah'
m el~isi, o Sidre'yi neyin biiriimekte oldugunu gordtin mti? denildigin
de, §Oyle buyurdu: Onu altm kelebeklerin biiriidiigiinii gordiim. Yine 
gordiim ki, onun yapraklanndan her bir yaprak tizerinde bir melek di
kilmi§ Allah'1 tesbih ediyordu. 

ibn Abbas, tC<Goz ne §a§tl ne a§tl.» ayetini §oyle a~1klar: Goz saga 
veya sola gitmedi, kendisine emrolunam a§madl. Bu; sebat ve Allah'a 
itaatta en yiice s1fatt1r. ~iiphesiz o ancak kendine emrolunam yapmi§, 
ken dine verilenden fazlasm1 istememi§tir. ( . .. ) ' 

A~lah Teala'mn: <cAndolsun ki Rabbmm, ayetlerinden en biiyiigii
nii gordii.>> ayeti §U kavli gibidir: <cBununla sana (kudretirriiz ve aza
metimize delalet eden) daha biiytik mucizelerimizi gosterelim.>> (Ta-Ha, 
23). Ehl-i Siinnet'ten o gece ru'yet'in vuku'bulmadlg1 gorti§tinde o'lanlar 
bt:. iki ayeti delil getirirler. Zira Allah Teala burada: ccAndolsun ki Rab
bi'mn ayetlerinden en btiytigiinii gordii.>> buyurmaktad1r. ~ayet Rabbl
m gormii§ olsayd1, hi~ §Uphesiz bunu haber verir ve insanlara anlatir
dl. Bu konunun a~1klanmas1 isra suresinde ge~mi§ti. imam Ahmed der 
ki: Bize Ebu Nadr'm ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore o, §oy
le demi§tir: ~iiphesiz Muhammed Cibril'i asli suretinde iki defa gor
mii§tiir. Bir keresinqe Cibril'den kendisini asli suretinde gostermesini 
istemi§ti. Cibril de asli suretini ona gosterdi. Ufku kaplami§tl. ikinci 
kez ise Hz. Peygamber Mi'rac'a ~1kanld1gmda, . Cibril onunla birlikte 
~Iktlgmda olmu§tur. Allah Teala: ccVe o, en yiice ufukta idi. Sonra yak
la§tl, derken sark1verdi. iki yay kadar yahut daha da yakm oldu. _ 0 
vakit kuluna vahyedecegini etti.>> buyurur· :;,.1 Cibril, Rabbmm §UU.runa 
erince asli suretine dondii ve secde etti. Allah Teala: ccAndolsun ki onu 
bir de diger ini§te gormii§tii. Sidret'iil-Miinteha'nm yanmda. Cennet'iil
Me'va da onun yanmdad1r. 0 zaman Sidre'yi biiriimekte olan bii:r:tiyor
du. · Goz ne §a§tl ne a§tl. Andolsun ki Rabbmm, ayetlerinden en biiyii
giinii gordii.» buyurur ki burada onun biiyiik ayetlerinden olarak gor
diigii, Cibril (a.s.)in yaratlh§Idlr. imam Ahmed hadisi bu §ekilde naklet
mektedir ki garibdir. 
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19 ~~Gordunuz mu Lat ve Uzza'yi? 
20 - -0 <;uncusu olan diger Menat'1. 

(Ciiz: 27; SO.re: 53 

21- Demek erkekler sizin, di~iler O'nun mu? 
22- Oyleyse bu, insafs1z bir payla~ma. 
23 - Bunlar sizin ve atalann1z1n taktig1 adlardan b~

ka bir ~ey. degildir. Allah onlara hi<; bir gu<; indirmemi~tir. 
, Ori1ar kuruntudan ve nefislerin .arzu ettigi hevadan ba~ka
sina uymuyorlar. Halbuki kendilerine Rablanndan hida
yet gelmi~tir. 

24- Yoksa her umdugu ~ey insan1n m1d1r? 
25 - Ahiret de dunya da · Allah'1nd1r. 
26 - Gokle:rde nice melek vard1r iki, Allah dileyecegi 

ve raz1 olacag1 kimseler i<;in izin vermedik<;e onlann ~efa
ati hi<; bir ~eye yaramaz. 

Ya Lat ve Uzza? 

Allah Teala burada mii§rikleri azarhyor. Onlar putlan Allah'a denk 
ko§makta, onlara ibadet etmekteler ve putlan ic;in Rahman'm dostu Hz. 
ibrahim'in in§a etmi§ oldugu Ka'be'ye benzeterek evler edinmektedir
ler. Allah Teala: «GOrdiiniiz mii Lat'I?>> buyurur ki Lat; beyaz ve nakl§
larla siislenmi§ bir kaya idi. Taif'te onun iizerinde bir ev yapilmi§tl. 0 

. evin perdeleri ve perdedarlan, c;evresinde bir de avlusu vard1. Taif'li
ler katmda ona ta'zim olunurdu. Taif'liler, Sakif kabilesi ile onlara ta
bi olanlard1r. Kurey§'ten sonr'a diger Arap kabilelerine kar§l bu putlan 
ile ovuniirlerdi. ibn Cerir der ki: Onlar bu putlanna Allah'm admdan 
bir ad c;1kararak Lat demi§lerdir. Bu- kelimenin, Allah isminin miienne-

·si oldugunu s~myorlard1. ~iiphesizj ki Allah, _onlarm bu soylediklerinden 
miinezzehtir. Ibn Abbas, Miica~ .ve Rebi' Ibn Enes'ten nakledildigine 
gore onlar, bu putun ismini son harfinin §eddesi ile el-Latt §eklinde 
okurlar ve bunun ac;Iklamasmi _§6yle yaparlarmi§: Cahiliye devrinde ha
cilara un c;orbas1 yapan bir adam varmi§. Oldiigii zaman onun kabri ba
§mda toplanmi§ ve ona ibadet etmi§ler. 

ye1 
c;oJ 
de: 
UZI 

ta' 
IUl 

yu 
ha 
su 
ve 
HE 
sir. 
se; 
mi 
du 
be 
ka 
de 
Te 
du 

M1 
ta,' 
tel 
Ai, 
kll 
bu 
zir 
dij 

ed 
ri 
hli 
va 
iis 
ve 
le' 
laJ 
laJ 



Necm, 19-26) HAD!SLilRLE KUR'AN-I KERiM TEFS!Rt 7543 

Buhari der ki: Bize Muslim ibn ibrahim'in . .. ibn Abbas'tan riva
yetine gore o, Lat ve Uzza hakkmda §oyle demi§tir: Lat; hac1lara un 
~orbas1 yapan bir adamd1. ibn Cerir der ki: Uzza kelimesi de aziz kokun
den gelmektedir. Uzza; Mekke ile Taif arasmdaki Nahle denilen yerde 
uzerine bina yap1lm1§ ve ortUler ortulmti§ bir aga~ idi. Kurey§'liler ona 
ta'zimde bulunurlardL Nitekim Uhud gunu Ebu Sufyan: Bizim Uzza'
IUlz var, sizin ise Uzza'mz yok, demi§ti. Allah Rasulu (s.a.) §oyle bu
yurdu: Allah bizim dostumuzdur, sizin ise dostunuz yok, deyiniz. Bu
hari'nin Zuhrj kanallyla . .. Ebu Hureyre'den rivayetine gore Allah Ra
sulu (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Her kim yemin etmi§ ve yemininde: Lat 
ve Uzza'ya yemin olsun, demi§se; Allah'tan ba§ka ilah yoktur, desin. 
Her kim de arkada§ma: Gel kumar oynayallm demi§se, o da sadaka ver
sin. Bu hadis, dilinden (ihtiyan di§mda) boyle bir yemin ~1k1veren kim
seye hamledilmelidir. Zira onlarm dilleri Cahiliye doneminde boyle ye
minlere all§mi§tl. Nitekim Nesei der ki: Bize Ahmed ibn Bekkar ve Ab
dUlhamid ibn Muhammed'in ... Sa'd ibn Ebu Vakkas'tan rivayetle ha
ber verdiklerine gore; o, §oyle demi§tir: Lat ve Uzza'ya yemin ettim. Ar
kada§lanm bana: Ne kotU soyledin: AhlakSlZCa bir kelime konu§tun, 
dediler. Allah Rasulu (s.a.)ne geldim ve bunu kendisine naklettim de: 
Tek ve ortag1 olmaks1zm Allah'tan ba§ka ilah yok. MUlk vehamd O'nun
dur. 0, her §eye gii~ yetiricidir, de, u~ defa 'soluna ufUr, ta§lanml§ olan 
§eytandan Allah'a s1gm soma bir daha bu soze donme, buyurdu. 

Menat'a gelince; Mekke ile Medine arasmda Kudeyd'in yanmdaki 
Mii§ellel'de idi. Huzaa, Eys ve Hazrec kabileleri Cahiliye doneminde onu 
ta'zimde bulunurlar ve Ka'beye haccetmek iizere gideceklerinde orada 
tehlil getirmeye ba§larlardl. Buhari bu a~1kfamamn bir benzerini Hz. 
Ai§e'den rivayet ediyor. Arap yanmadasmd::1 ve ba§ka yerlerde bir ta
kim putlar daha vard1r ki, Araplar Kur'an-1 Kerim'de isimleri belirtilen 
bu u~ puttan ba§ka Ka'be'ye ta'zimde bulunduklan gibi onlara data'
zimde bulunurlard1. . Bu ii~ putun burada ozellikle zikredilmesi, onlarm 
digerlerinden daha me§hur olmas1 yiiziindendir. 

ibn ishak, Siret'inde der ki: Araplar Ka'be ile beraber puthaneler 
edinmi§lerdi. Bunlar Ka'be'ye ta'zimde bulunduklan gibi ta'zim ettikle
ri evlerdi. Onlarm perdedarlan ve kayyumlan vard1. Ka'be'ye kurban
llklar gotUrdiikleri gibi onlara da kurbanlar gotUriirler ve Ka'be'yi ta
vaf ettikleri gibi tavaf ederek orada kurban keserlerdi. Araplar Ka'be'nin 
iistUnliigiinii kabul ediyorlard1. Zira Ka'be'nin Hz. ibrahim (s.a .)in evi 
ve mescidi oldugunu biliyorlard1. Kurey§'in ve Kinane ogullarmm Nah
le'de Uzza admda bir putlan vard1. Bu putun perdedarlan ve kayyum
lan, Ha§imogullarmm muttefiki olan Selim kabilesinden ~eybanogul

lan idiler. 
Ben derim ki : Bu putu y1kmak uzere Allah RasUlii (s.a .) Halid ibn 
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Velid'i gonderdi ve Halid o putu devirdi. ( ... ) Nesei der ki: Bize Ali ibn 
Munzir'in ... Ebu Tufeyl'den rivayetine gore, o §Oyle anlatlyor: Allah 
Rasulu (s.a.) Mekke'yi fethettiginde Halid ibn Velid'i Nahle'ye gonder
di. Uzza oradaydL Halid onun yanma geldi. Put, uc; mugaylan agac1 

. uzerindeydi. Halid bu agac;lan kesti ve o putun uzerine in§a edilmi§ olan 
evi Jlktl, sonra da Hz. Peygamber (s.a.)e gelip durumu haber verdi. Al
lah Rasulu: Geri don, §U.phesiz sen hie; bir §ey yapmadm, buyurdu. Ha
lid geri dondu. 0 putun perdedar ve kayyumlan onu gorunce yakla§tlr
mamak ic;in ellerinden geleni yaptllar. Onlar: Ey Uzza, ey Uzza diyor
lardL Halid onun yamna gelince bir de gordu ki c;mlg1plak bir kadm 
sac;lanm dag1tm1§, ba§ma avuc;lanyla toprak sac;1yor. Halid k1hcm1 o 
kadma saplad1 ve oldurdu, sonra da Allah Rasulii (s.a.)ne donup yap
tlgml haber verdi. Hz. Peygamber (s.a.): i§te o, Uzza'd1r, buyurdu. ibn 
ishak der ki: Lat, Taif'de Sakif kabilesinin putuydu. Onun perdedarlan 

. ve kayyumlan da Muattip ogullanydL Ben de derim ki: Allah Rasulu 
(s.a.r ona Mugire ibn :?u'be ve Ebu Sufyan Sahr ibn Harb'1 gonderdl 
de onlar bu putu y1ktllar ve yerine Taif mescidini yaptllar. ibn ishak 
der ki: Menat putu, Evs ve Hazrec ile mii§ellel tarafmdan Kadid'deki 
deniz sahili uzerinde bulunan Yesrib'lilerden onun dininde olanlarm 
putuydu. Allah Rasulu (s.a.) ona Ebu Sufyan Sahr ibn Harb'1 gonder
di de Ebu Sufyan bu putu ·ctevirdi. Bu putu devirenin Ali ibn Ebu Ta
lib oldugu da soylenmi§tir. Yine ibn ishak §Oyle diyor: Zu'l-Halesa adm
daki put Devs, Has'am ve Becile kabileleriyle araplardan onlarm Ul
kelerinde; Tebale'de (1) olanlarm putuydu. Ben derim ki: Ona Yemen 
Ka'be'si, Mekke'de olan Ka'be'ye de :?am Ka'be'si denirdi. Allah Rasulu 
(s.a.) onu y1kmak uzere ise Cerir ibn Abdullah el-Beceli'yi gonderdi ve 
Cerir o putu devirdi. ibn ishak, Hels admdaki putun da Tayy kabilesi 
ile Selma ve Eca admdaki . Tayy dagmm otesinde bulunanlarm putu 
oldugunu belirtir. ibn Hi§am der ki: ilim ehlinden birisinin bana nakl
ettigine gore, Allah Rasulu (s.a.) onu y1kmak uzere Ali ibn Ebu 

'f Talib'i gonderdi ve Hz. Ali o putu devirdi. Allah Rasulu (s.a.) oramn 
ganimetinden Rasub ve Mizhem admda iki k1hc1 sec;ip paJindan fazla 
olarak bu iki k1hc1 Hz. Ali'ye verdi. i§te bunlar Hz. Ali'nin iki k1hc1d1r. 

ibn ishak der ki: Himyer ve Yemen'lilerin San'a'da Riyam adm
da bir puthaneleri vard1. Anlatlld1gma gore orada siyah bir kopek var
dL Tubba' ile beraber giden iki papaz o kopegi oradan t;1kard1lar, ol
durduler ve o puthaneyi de y1ktllar. Yine ibn ishak der ki: Ruda', Ra
bia ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Zeyd Menat ibn Temim ogullarmm putha.,. 
nesi idi. Onu islam'a girdikten sonra Mustevg1r ibn Rabia ibn Ka'b 

(1) Tebale, Mekke ile Yemen arasmda bir yerin ad1d1r. (Eseri arap<;a yayma ha_ 
zirlayanlar.) 
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ibn Sa'd Yikrm§tlr. ( ... ) Yine ibn ishak §Oyle diyor : Zu'l-Keabat, Vail'
in iki oglu Bekr ve Tagleb kabileleri ile Sendad (veya Sindad)daki iyad 
kabilesinin puthanesi idi. ( ... ) 

Allah Teala: «Gi:irdtintiz mti La,t ve Uzza'y1? U~tinctisti olan diger 
Menat'1?n buyurur ve §Oyle devam eder : «Demek erkekler sizin, di§iler 
O'nun mu?n O'na ~ocuk isnad edip ~ocugunun di§i oldugunu iddia edi
yor ve erkeklerin kendinize ait oldugunu mu samyorsunuz? ~ayet siz 
bu bolti§ttirmeyi sizin gibi bir yaratllml§ ile yapml§ olsayd!mz bile bu 
bolti§ttirme insafSlZCa, hakSlZ ve zalimane bir QOlti§ttirme olurdu. 0 hal
de iki yaratllmi§ arasmda oldugunda bile bir haks1zhk ve beyinsizlik 
alameti ol~n bu bolti§ttirmeyi Rabbm1zla aramzda nas1l yapars1mz? 

Allah Teala onlarm putlara tapmmalanm ve o putlarm ilah yeri-· 
ne koyarak ihdas edip uydurmu§ olduklan yalan, iftira ve kiifrii redde
derek §Oyle buyuruyor : «Bunlar sizin ve atalanmzm (kendiliginden) 
taktlg1 adlardan ba§ka bir §ey degildir. Allah onlara hi~ bir gii~ (hi~ 
bir delil) indirmemi§tir. Onlar kuruntudan ve nefislerinin arzu ettigi 
hevesten ba§kasma uymuyorlar.n Onlarm, kendilerinden once bu batll 
yola sapan babalan hakkmdaki hiisn-ti zanlarmdan ba§ka dayanaklan 
yoktur. Onlar daha onceki atalarma ta'zimde bulunma ve rehber edin
me hususunda nefislerinin arzu ettiginden ba§kasma da uymuyorlar. 
ccHalbuki kendilerine Rablarmdan hidayet gelmi§tir.n ~iiphesiz Allah, 
onlara kesin deliller ve apa~1k ger~ekle el~ilerini gondermi§tir. Bunun
la beraber onlar, bu el~ilerin getirdiklerine tabi olmarm§, boyun egme
mi~lerdir. 

ccYoksa her umdugu §ey insanm m1d1r? >> Hay1r, elbette temenni et
mekle elde edilemez. ccNe sizin kuruntunuzla, ne de kitab ehli olanlarm 
kuruntulanyladir. n (Nisa, 123) Kendisinin hidayete ermi§ oldugunu 
zanneden herkes elbette soyledigi gibi olacak degildir. Herhangi bir §e
yi sevip isteyen de onu elde edemez. imam Ahmed der ki : Bize ishak'- . 
m ... Ebu Htireyre'den rivayetine gore Allah Rasulti (s.a .) §Oyle bu~ur
mu§tur : Sizden birisi bir §ey temenni ettigi zaman ne temenni etmek
te olduguna bir baksm. ~iiphesiz o, umdugundan kendi lehine neyin 
yaz1lm1§ oldugunu bilemez. Hadisi sadece imam Ahmed rivayet ediyor. 

ccAhiret de, dtinya da Allah'md1r.n Btittiniiyle i§l~r Allah'md1r. 0; 
diinyanm ve ahiretin maliki, dtinya ve ahirette yega.ne tasarruf sahi
bidir. 0 oyle Allah'tlr ki, O'nun diledigi olur, dilemedigi olmaz. 

«Goklerde nice mel.ek vard1r ki, Allah dileyecegi ve raz1 olacag1 
kirriseler i~in izin vermedik~e onlarm §efaatl hi~ bir §eye yaramaz.n 
ayeti, Allah Teala'nm §U kavilleri gibidir : ccO'nun izni olmadan katm
da §efa,at edecek kimdir? n (Bakara, 255), ccO'nun katmda, kendisine 
izin verdiginden ba§kas1 §efaat edemez.n (Sebe', 23). Mukarrebun me
leklerinin durumu boyle ise; siz ey bilgisizler; put~ara ve Allah'a §irk 
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ko§ulan §eylere ibadet me§tu degilken, buna Allah Teala lzin verme
mi§ken, aksine butiin peygamberlerinin diliyle bundan nen'edip, inza,l 
buyurdugu butiin kitablarda onu yasaklami§ken Allah katmda putlarm 
ve Allah'a e§ ko§tuklanmzm §efaatlm nas1l umars1mz? 

27- Dogrusu ahirete inanmayanlar meleklere d~i ad
lanni takarlar. 

28- Halbuki onlann bu hususta bilgileri yoktur. On
lar sadece zanna uya:dar. Zan ise hi<; ~uphesiz ger<;ekten 
bir ~ey ifade etmez. 

29 - Onun i<;in sen, Bizim zikrimize s1rt <;eviren ve 
dunya hayatindan ba~kas1n1 istemeyenlerden ytiz <;evir. 

30 - Onlann bHgiden eri~ebilecekleri i~te budur. Mu
hakkak ki Rabb1n, yolundan sapm1~ olan1 en iyi bilendir. 
Ve 0, hidayete ereni de en iyi bilendir. 

0 Ahirete inanmayanlar 

Allah Teala mii§riklerin melekleri di§iler olarak isimlendirmelerini 
ve Allah'm k1zlan oldugunu kabul etmelerini §iddetle reddeder. Ba§ka 
bir ayet:-i kerime'de: <<Onlar, Rahman'm kullan olan melekleri de di§i 
saydllar. Yaratlh§lanm m1 gormii§ler? Onlann bu §ehadetleri yazila
cak ve sorguya <;ekileceklerdir.» (Zuhruf, 19) ·buyurulurken aym sebep
le burada da: <;Halbuki onlann bu hususta bilgileri yoktur.» buyrulur. 
Onlarm soylediklerini dogrulayacak s1hhath bilgileri yoktur. Aksine bu 
soyledikleri yalan, iftira ve igren<; bir kufiirden ba§ka bir §ey degildir. 
«Onlar sadece zanna uyarlar. Zan ise hi<; §Uphesiz ger<;ekten bir §ey 
ifade etmez.>> Hi<; bir fayda . vermez ve asia ger<;egin yerini tutmaz. Sa
hih bir hadiste Allah Rasulu (s.a.) §byle buyurur: Zandan sakmm. <;un
ku zan, sozlerin en yalamd1r. 
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«Onun igin sen, Bizim zikrimize s1rt (haktan yiiz) gevirenden (sen 
de yiiz gevir, onlan terket) ve diinya hayatmdan ba§kasm1 istemeyen
lerden yiiz gevir.» Boylelerinin en biiyiik dii§iinceleri ve bilgilerinin 
ula§tlgl son nokta, sadece diinya hayatld1r. Bu ise kendisinde hig bir . 
hay1r bulunmayan bir gayedir. Bu sebepledir ki: ((Onlann bilgiden eri
§ebilecekleri i§te budur.» Diinyay1 isteme ve diinya igin _~gah§ma, onlarm 
eri§ebilecekleri son derecedir, buyrulmaktadlr. imam Ahmed'in mii'
minlerin annesi Hz. Ai§e'den rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §6yle 
buyurmu§tur: Diinya, yurdu olmayanm yurdudur. Mall olmayanm rna .. 
hd1r. Onu akh olmayan toplar. Hz. Peygamberden nakledilen ·bir duada 
§Oyle buyruluyor: Allah'1m, diinyay1 bizim en biiyiik dii§iincemiz ve ula
§abilecegimiz son bilgi k1lma. 

Allah Teala: ((Muhakkak ki Rabbm, yolundan sapml§ olam en iyi 
bilendir. Ve 0, hidayete ereni de en ·iyi bilendir.» buyurmaktad1r ki 0, 
biitiin yaratlklan yanitan, kullarmm menfaatma olanlan en iyi bilen
dir. 0; diledigini hidayete ula§tlnr, diledigini sap1khkta b1rak1.r. Biitiin 
bunlar O'nun kudreti, ilmi ve hikmeti iledir. 0; ne §eriatmda, ne de ka
derinde asla zulmetmeyen yegane Adil'dir. 

__,...,. · o/ > / _,}.-'/ __,,. " _,.; /" ' :r A l5~) \~ ~\lt, I J} ~;:;? ~;'J \ ;_.l: ;~ ~ , .;.-~ ;fJ 
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3l- Gokle!ide alan da, yerde alan da Allah'1nd1r. Ko-

tuluk edenlere yaptlklann1n kar1?1hg1n1 vermesi, guzel ih
san edenleri de daha guzeliyle mukafatland!rmasl ic;:indir. 

32- Onlar ki; ufak-tefek kusurlan dl1?lnda gunah1n 
buyuklerinden ve hayas1zhktan kac;:1nlrlar. Muhakkak ki 
Rabb1n, magfireti genif} alandlr. Sizi daha tapra.ktan ya~ 
rattlg1 zaman ve hEm uz analann1z1n .kannlannda cenin ha:- · 
linde iken sizi en iyi. bilen O'dur. Kendinizi temize c;:tkar
mayln. 0, takva sahibi alanlan da en iyi bilendir. 

Allah Teala goklerin ve yerin maliki oldugunu, zatmdan ba§kala
rmdan miistagni oldugunu, yaratlklan hakkmda adaletle hiikiim verip 
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onlar1 hak ile yarattigm1 haber veriyor. «KotUluk edenlere yaptlklarmm 
kar&Illgmi vermesi, guzel ihsan edenleri de daha guzeliyle mukatatlan
dirmasi i~indir.n Herkesin amelinin kar§Illgmi verecektir. Ameli hay1r 
ise kar§1llg1 da hayi.r, ameli kotu ise kar§1hg1 da kotU olacaktlr. Daha 
sonra Allah Teala iyi hareket edenlerin; gunahlann ve a§mhklann bu
ytiklerinden ka~manlar oldugunu, haramlar ve buytik gunahlarla bir 
all§-veri§leri olmad1gm1 ifade ile guzel davrananlan a~Iklar. Her ne ka
dar baz1 ku~uk gunahlan i§leseler de Allah Teala onlan bagi§laytp or
tecektir. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Size yasaklanan buytik 
gunahlardan ka~m1rsamz, ku~uk gunahlarm1z1 orter ve sizi §erefli bir 
mevkiye koyanz.n (Nisa, 31) buyrulurken burada da: «Onlar ki; ufak
tefek kusurlan di§mda gunahm buyuklerinden ve hayas1zllktan ka~I
mrlar.n bj,!y_y,rmU§tUr. Bu, Munkat1' bir istisnadlr. Zira ayet-i kerime'
deki ( ~I ) kelimesi ile ifade edilenler ku~uk gunahlar ve onem
siz i§lerdendir. imam Ahmed'in Abdurrezzak kanallyla ... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore; o, §oyle diyor: Ebu Hureyre'nin Hz. Peygamber (s.a.) 
den rivayet etmi§ oldugu §U hadiste belirtilenlerden ufak-tefek gunah., 
lara daha ~ok benzeyen ba§ka bir §ey gormedim. Bu hadiste .c1..i..i.c.!1 Rasu-

. lu §Oyle buyuruyor: 

Allah Teala ademogluna zinadan olan nasibini yazmi§tlr. Hie; §U.p
hesiz onu i§leyecektir. iki gozun zinas1 bakmak, dilin zinas1 konu§mak
tlr. GonUl temenni eder ve arzular, ki§inin ut yeri de bu temenniyi ya 
dogrular, ya da yalanlar. Hadisi Buhari ve Muslim, Sahih'lerinde Ab
durrezzak kanallyla tahric etmi§lerdir. ibn Cerir der ki : Bize Muham
med ibn Abd'Ul-A'la'nm ... ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, §Oyle de
mi§tir: Gozlerin zinas1 bakmak, dudaklarm zinas1 opmek, ellerin zinas1 -
tutmak, ayaklarm zinas1 yurumektir. Ki§inin ut yeri bunu ya yalanlar 
veya dogrular. :;;ayet ki§i ut yeri ile bu i§lere giri§irse zina etmi§ olur. 
i§te ufak-tefek gunahlar bunlard1r. Mesruk ve :;;a'bi de boyle soylemi§
tir. Abdurrahman ibn Nafi' --bu zat ibn Lubabe et-Taifi olarak bilinir
der ki: Ebu Fiureyre'ye Allah Teala'mn «Ufak-tefek kusurlar di§mda .. . >> 

. kavlini sordum da §Oyle dedi : Opme, c;imdikleme, bakma ve yakm ol
madlr. :;;ayet sunnet yerine dokunursa gusUl gerekir ki zina budur. Ali · 
ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan rivayetine gore o, «Ufak-tefek kusur
lar dl§Inda ... n k1smm!: Ancak gec;mi§te yap1lan gunahlar mustesna, 
§eklinde ac;Iklami§tlr. Zeyd ibn Eslem de l;>oyle soyluyor. 
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tbn Cerir der ki: Bize ibn Musenn9!nm .. . Mucahid'den rivayetine 
gore o, <<Ufak-tefek kusurlan d1~mda. » k1smm1 ~oyle ac;1khyor: Onlar 
gunahla me~gul olup sonra bu gunah1 terkedenlerdir. ~air der ki: «Al
lah'Im eger bag1~layacaksan hepsini bag1~la, Senin hangi kulun ufak
tefek kusurla:r:la me§gul olmaml§tlr?» ibn Cerir der ki: Bize ibn Hu
meyd'in .. . Mucahid'den bu ayet-i kerime hakkmda nakline gore; o, §OY
le . demi§tir : Ki§i gunahla ha§ir ne§ir olur, sonra kEmdini ondan Slytnp 
~1kar1r . Cahiliye halk1 Beytullah'I tavat eder ve tavafta §oyle dermi§: 
Allah'1m, §ayct bagi§layacaksan hepsini bagi§la. Senin hangi kulun 
ufak-tefek kusurlar i§lememi§tir? Bu haberi ibrt Cerir ve bir ba§kasl 
merfu' olarak da rivayet etmi§tir. 

ibn Cerir'in Stileyman ibn Abdulcebbar kanahyla .. . ibn Abbas'tan 
rivayetine gore; o, «Onlar ki; ufak-tefek kusurlan dl§mda gunahm, bu
yuklerinden ve hayasizhktan kac;mlrlar.» ayeti hakkmda ~oyle demi§
tir: 0; bir hayas1zhk eden, sonra da tevbe eden ki§idir. Allah Rasulu 
(s.a .) §oyle buyurdu: Allah'1m, §ayet bagi§layacaksan hepsini bagi§la. 
Senin hangi kulun ufak-tefek kusurlar i§lememi§tir? Hadisi Tirmizi de 
bu §ekilde Ahmed ibn Osman Ebu Osman el-Basri'den, o ise Ebu Asmi 
en-Nebil'den rivayet ediyor. Tirmizi hadisi rivayetten sonra der ki: Bu; 
hasen, sahih, garib bir hadistir. Sadece Zekeriyya ibn ishak kanahyla 
rivayetini bilmekteyiz. Bezzar da §oyle der: Hadisin muttas1l olarak 
rivayetini sadece bu kanaldan bilmekteyiz. ibn Ebu Hatim ve Begavi 
hadisi Ebu As1m en-Nebil kanahyla rivayet etmi§lerdir. Ancak Begavi 
hadisi Tenzil suresinin tefsirinde zikretmi§tir. Merfu' olarak rivayetinin 
s1hhatl §liphelidir. 

ibn Cerir der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah'm ... Ebu Hureyre'
den - oyle samyorum ki Ebu Hureyre hadisi Rasulullah'a ula§tlnyor
rivayetine gore o, «Onlar ki; ufak-tefek kusurlan di§mda gunahm bu
yuklerinden ve hayas1zhktan kac;m1rlar.» ayeti hakkmda §oyle demi§
tir: Zina'nm onemsiz, ufak-tefek say1lacak olam, ki§inin tevbe edip bir 
daha. donmedigidir. H1rs1zhgm ufak-tefek olam tevbe edip donmedigi
dir. ic;ki ic;menin ufak-tefek say1lam, ki§inin tevbe edip bir daha don
medigidir. i§te ayetteki ufak-tefek kusurlar bunlard1r. Yine ibn Cerir'
in ibn Be§§ar kanahyla .. . Hasan el-Basri'den rivayetine gore o, «Onlar 
k_i; ufak-tefek kusurlan dl§mda gunahm buyuklerinden ve hayaslzhk
tan ~ac;I,mrlar.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Zina, hlrSlZhk veya ic;
ki ic;menin ufak-tefek saytlacak olam, ki§inin ona bir daha donmedigi
dir. Yirie ibn Cerir'in Ya'kub kanahyla ... Hasan el-Basri'den ((Onlar ki; 
ufak-tefek kusurlan di§mda gunahm buyuklerinden ve hayas1zhktan 
kac;m1rlar .» ayeti hakkmda rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Ra
sulu (s.a.)nun ashab1 §oyle derlerdi: Bu; onemsiz say1labilecek bi_r zina 
(goz zinas1 gibi) i§leyen, onemsiz say1labilecek miktarda ic;ki ic;en son-
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ra da ondan sakmarak tevbe eden ki§idir. ibn Cerir'in Ata'dan, onun 
da ibn Abbas'tan rivayetine gore o, «Ufak-tefek kusurlan di§mda.» kis
mim §oyle ac;1klar: 0, ki§inin bir siire ufak-tefek kusurlara dalmas1d1r. 
Ben: Buna zina da dahil mi? diye sordum da: Evet zina da dahil, ama 
sonra tevbe ederse, dedi. Yine ibn Cerir'in Ebu Kiireyb kanahyla·... ibn 
Abbas'tan rivayetine gore; o, «Ufak-tefek kusurlar di§mdan k1smm1 

· ufak-tefek kusurlan bir kere yapan, §eklinde anlami§tlr. Siiddi'nin nak
lettigine . gore Ebu Salih §Oyle diyor: Bana ufak-tefek kusurlar sorul
mu§tU ben: 0, bir. giinah i§leyen, sonra da tevbe eden ki§idir, dedim. 
Bunu ibn Abbas'a soyledim de: Hie; §iiphesiz bu ac;1klamada §erefli bir . 
melek sana yard1m etmi§, dedi. Bu haberi Begavi naklediyor. ibn Ce
rir'in Musenna ibn Sabah -ki bu zay1f bir ravidir- kanahyla ... Ab
dullah ibn Amr'dan rivayetine gore; o, ufak-tefek kusurlarm, Allah'a 
§irk ko§ma di§mdaki giinahlar oldugunu soylemi§tir. Siifyfm es-Sevri'., 
nin Cabir el-Cu'fi kanahyla ... ibn Ziibeyr'den rivayetine gore o, ayet-i 
kerime'nin ( r-1''~' ) klSffillll §Oyle ac;Ikhyor: Bu; diinya ceza
Sl ile ahiret azab1 arasmda olan k1S1md1r. Bu haberi ~u'be, Hakem'den, 
o ise ibn Abbas'tan aynen yukardaki gibi rivayet etmi§tir. Avfi'nin ibn 
Abbas'tan <<Ufak-tefek kusurlan di§mda ... >> k1sm1 hakkmdaki rivayeti
ne gore; o, §oyle demi§tir:· Biri diinya cezas1, digeri de ahiret cezas1 ol
mak iizere iki ceza arasmda olan her §eydir. Namazlar onlara keffaret 
olur. i§te bu ufak-tefek kusurlard1r. Bunlar, cehennemi vacib k1lan gii
nahlar dl§mda olanlard1r. Diinya cezas1; Allah Teala!nm diinyada uy
gulanmasml farz k1lm1§ oltl.ugu hadd cezaland1r. Ahiret cezasma gelin-

. ce; ·bunlar Allah Teala'mn ate§le miihiirledigi ve cezasm1 ahirete birak
tlgi her §eydir. ikrime, Katade ve Dahhak da boyle soylemi§tir. 

Allah Teala: «Muhakkak ki Rabbm, magfireti geni§ oland1r.>> bu
yurur ki, Allah'm rahmeti her §eyi ic;ine ahr. O'nun magfireti tevbe 
eden kimsenin biitiin giinahlanm kapsar. Nitekim ba§ka bir ayet-i 
kerime'de §oyle buyrulur: «De ki: Ey kendi nefislerine kar§l haddi a§an 
kullanm, Allah'm rahmetinden iimidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Al
lah biitiin giinahlan yarhgar. <;iinkii 0 . Gafur'dur, Rahim'dir.>> (Zii
mer, 53). 

Allah Teala,: «Sizi daha topraktan yaratt1g1 zaman en iyi bilen 
O'dur.n buyurur. ~iiphesiz 0, babamz Adem'i topraktan yaratt1g1, nesli
ni onun sulbiinden kiic;iik k1rm1zl karmcalar misali c;Ikard1g1 zamanda 
sizi en iyi goren, durumlarmiZI, sizden sad1r olacak amelleri ve sozleri 
en iyi bilendir. Sonra onlan iki gruba ay1rm1§tlr: Bir grup cennet ic;in
dir, bir grup da cehennem ic;in. «Ve heniiz analanmzm karmlarmda ce
nin halinde iken sizi en iyi bilen . O'dur.n kavli de boyledir. ~iiphesi:r. 

o ki§i ic;in gorevlendirilmi§ olan melek onun nzkm1, ecelini, amelini bah
.tiyar nn, yoksa bedbaht m1, olacagm1 yazmi§tlr. Mekhul der ki: Bizler 
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annelerimizin karmlarmda cenin halinpeydik. Du§enler du§tu, biz ka
lanlardan olduk. Soma sut c;ocuklan olduk, bu haldeyken helak olan
lar helak olup gitti. Biz kalanlar ic;indeydik. Soma yeti§kin c;ocuk ol
duk. 0 halde iken bizden helak olan yok olup gitti. Biz yine kalanlar 
ic;indeydik. Sonra genc;ler olduk. 0 durumdayken bizden helak olanlar 
yine yok olup gittiler. Biz yine kalanlar iginde idik. Daha soma ihtiyar-' 
lar olduk. Allah haynm versin. Bundan soma daha ne bekleyecegiz? 
Mekhul'un bu sozunu ondan ibn Ebu Hatim riva,yet etmi§tir. 

Allah Teala burada: ((Kendinizi temize <;1karmaym. (Nefislerinizi 
ovup §Ukre deger gormeyin ve yaptlklanmz1 ba§kalarmm ba§ma kak
maym.) 0, takva sahibi olanlan da en iyi bilendir.» buyururken, ba§ka 
bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyurur: ((Bakmaz m1sm §U kendilerini te
mize <;1karanlara? Halbuki diledigini temize g1karan yalmz Allah'tlr. Ve 
k1l pay1 zulme ugratllmazlar.>> (Nisa, 49). Muslim, Sahih'inde der ki : 
Bize Amr en-Na,k1d'm . .. Muhammed ibn Amr ibn At9!dan rivayetine 
gore; o, §byle demi§tir. K1z1ma Berra adm1 koymu§tum. Ebu Seleme kl
Zl Zeyneb bana §byle dedi: ~uphesiz ,allah Rasulu bu ismin konulmasm1 
yasaklad1. Bana Berra ad1 verilmi§ti de Allah Rasulu (s.a.): Kendinizi 
temize <;Ikarmaym. ~uphesiz Allah, sizden iyilik sahibi olanlan en iyi 
bilendir, buyurdu. Ashab1: Ona ne ad koyahm? dediler de: Ona Zeyneb 
adm1 koyun, buyurdu. imam Ahmed'in Affan kanahyla ... Abdurrah~ 
man ibn Ebu Bekre'den, onun da babasmdan rivayeti ile sabit bir ha
diste o, §byle anlatlyor: Birisi ba§ka bir ki§iyi Hz. Peygamber (s.a.)in 
yamnda ovmu§tu. Allah Rasulii (s.a.) defalarca: Yaz1klar olsun sana, 
arkada§mm boynunu kopardm, buyurup §byle devam etti: Sizden bi
risi arkada§ml mutlaka medhetmek istedigi zaman onun bildigi nite
liklerini soyleyerek; onu hesaba c;ekecek olan Allah't1r. Allah'a kar§l 
hie; kimseyi temize <;1karm1yorum. Oyle samyorum ki o §byle §byledir, 
desin. imam Ahmed hadisi Gunder'den, o ~u'be'den, o da Halid el-Haz
za'dan rivayet etmi§tir. Hadisi Buhari, Muslim, Ebu Davud ve ibn 
Mace de degi§ik kanallardan olmak uzere Halid el-Hazza'dan rivayet et
mi§lerdir. imam Ahmed der ki: Bize Veki' ve Abdurrahman'm ... Hem
mam ibn Haris'ten rivayetine gore; o, §byle anlatlyor: 

_ , ~ jli; f~:...b ~~:; ~;.;.. ~ t::s .;.~~ ~~j ~~~~ ~,:.; ~r:~ cit: J.:~ .;.~~ ~i 
~1:,j1~_,~~ ~ 1):.~, ~I:Q\ 1~:i~ 111 J~ ~~\J_;.~ ~l: Jfi; ~~{:_ l:: ~~ 

Birisi Hz. Osman'1 yuzune kar§l ovmeye ba§ladL Mikdad ayaga 
kalktl -ki cusseli bir adamd1.- onun yuzune toprak atmaya ba§ladl. 
Hz. Osman ona ne yap1yorsun dedi. b da §byle dedi : Allah RasUlu (s.a.) 
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Meddahlan g6riirseniz onlarm yiizlerine ·toprak atm, dedi. Hadisi, Mus
lim ve Ebu D~vud, Sevri kanaliyla Mansur'dan rivayet etmi§lerdir. 

33 ~ Gordun mii o ·yiiz <;evireni, 
34- Biraz verip sonra vermemekte direneni. 
35- Gayb1n bilgisi onun yan1ndad1r da kendisi mi go

ruyor? 
36 - Y oksa kendisine bildirilmedi mi Musa'nm sahife

lerinde olanlar? 
37 - Ve sozunu yerine getiren ibrahim'in!kinde de. 
38 - Dogrusu hi<; bir gunahkar ba~kas1n1n gunah yii

kunu yiiklenmez. 
39 - Gen;ekten insan i<;in, <;ah~tlg1ndan ba~kasi yak

tur. 
40- Ve onun <;ah~mas1 ileride gorulecektir .. 
41 - Sonra ona kar~1hg1 tastamam verilecektir.:. 

Sa'y ve Gayret 

Allah Teala, zatma ibadetten yiiz c;evireni yererek §6yle buyuruyor: 
ceO, peygamberi dogrulamami§, namaz kilmami§, ama yalanlaYip, yiiz 
c;evirmi§ti.» (K1yame, 31-32) ccBiraz verip sonra vermemekte direneni.» 
ibn Abbas bu ayeti: Biraz itaat edip sonra itaattan vazgec;eni, §eklinde 
anlarm§tlr. Miicahid, Said ibn Ciibeyr, ikrime, Katade ve birc;oklan da 
boyle soyliiyor. ikrime ve Said derler ki: Bu, kuyu kazan bir toplulu
gun durumu gibidir. Kaz1 esnasmda . i§i tamamlamalanm engelleyen 
bir kayaya rastlarlar da : Kazma i§lemeyen bir yere geldik, deyip i§i 
terkederler. 

ccGaybm bilgisi onun yan1ndad1r da kendisi mi goriiyor?n infak 
etmekten korkup el~ni tutan ve iyilik yapmaya kimsenin yamnda gay
bm bilgisi mi var ki elinde olan tiikenecektir? Bu yiizden rni iyilik yap-
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mamaktad1r. 0 bu durumu apag1k goriiyor mu? Tabii ki durum boyle 
degildir. 0, ancak cimriligi ve mal h1rs1 yiiziinden sadaka yermemekte, 
iyilik yapmamakta ve s1la-i Rahmde bulunmamaktad1r. Bu sebepledir 
ki bir hadiste §Oyle buyrulur: Akrabana infak et, Ar§;m sahibinin azal
tacagmdan korkma. Allah Teala da ba§ka bir ayet-i kerime'de ·§oyle bu
yurur: «Hangi §eyden de infak ederseniz; 0, yerine koyar. 0, nz1k ve
renlerin en haYJrllsidu.» (Sebe', 39). 

«Yoksa kendisine bildirilmedi mi Musa}mn sahifelerinde olanlar? 
Ve soziinii yerine getiren ibrahim'inkinde de.» Said ibn Ciibeyr ve 
Sevri, a yet-i kerime'deki ( j J ) fiilini; kendisine emrolunan her §e
yi teblig eden, §eklinde anlam1§lard1r. ibn Abbas bu kelimeyi; ~eriatl
m teblig konusunda Allah'a verdigi sozii tutan, §eklinde; Said ibn Cii
beyr: Emrolunam tam olarak yerine getiren, §eklinde; Katade ise: Al
lah'a itaatta vefakar olan ve Allah'm risaletini insanlara teblig gorevi
ni yerine getiren, §eklinde anlam1§lard1r. ibn Cerir burada Katade'nin 
ag1klamasm1 tercih etmektedir. Bu ifade kendinden oncekileri de igine 
almaktadu ve Allah Teala'nm: Hani Rabbi, ibrahim'i bir tak1m keli
melerle imtihan etmi§ti de o da bunlan tamamlaymca, seni insanlara 
imam k1laca~m, buyurmU§tU.» (Bakara, 124) ayeti de bunu destekle
mektedir. 0; biitiin emirleri yerine getirmi§, biitiin yasaklan terket
mi§ ve risaleti en miikemmel §ekilde teblig etmi§tir. Boylece o, biitiin 
hallerinde, da vram§larmda ve sozlerinde insanlar igin kendisine uyula
cak bir onder olmu§tur. Allah Teala §oyle buyurur: «Sonra sana: Mu
vahhid olarak ibrahim'in dinine uy; o, hig bir zaman mii§riklerden ol
madi, diye vahyettik.>> (Nahl, 123). ibn Ebu Hatim der ki: Bize Mu
hammed ibn Avf el-H1msi'nin ... Ebu Umame'den rivayetine gore o, §OY
le demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) «Ve soziinii yerine getiren ibrahim'in
kinde de.>> ayetini okudu ve: ibrahim'in neyi yerine getirdigini biliyor 
musun? diye sordu. Ben: Allah ve Rasulii en iyi bilendir, dedim. Allah 
Rasulii: Giinliik amelini dart rek'at namazla tamamlard1, buyurdu. Ha
disi ibn Cerir, Ca'fer ibn Ziibeyr kanallyla riv:ayet etmi§tir. 0 ise za
Yif bir ravidir. Tirmizi Cami'inde der ki: Bize Ebu Ca'fer es-Simnani'
nin . .. Ebu Derda ve Ebu Zerr'den, rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) 
Cenab-1 Rabb'il-alemin'den naklen buyurur ki: Ey Ademoglu, giiniin 
ba§langiCmda Benim igin dart rek'at namaz k1l ki, giiniin sonu igin sa
na kefil olaYJm. ibn Ebu Hatim - Allah ona rahmet eylesin- der ki: 
Bize babamm ... Muaz ibn Enes'ten rivayetinde Allah Rasulii §oyle bu
yurmu§tur: Allah Teala'mn ibrahim'i nigin «Soziinii yerine getiren Ha
lil'i» olarak isi.mlendirdigini size haber vereyim mi? ~iiphesiz o, sa bah 
ve ak§am: «Ak§ama girerken ve sabaha ererken hepiniz Allah'1 tesb;'h 
edin.» (Rum, 17) derdi. ibn Cerir hadisi Ebu Kiireyb kanallyla ... Zeb
ban'dan rivayet etmi§tir. 

Tefsfr, 0 : XIII ; F . 474 
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Daha sonra Allah Teala, ibn1him ve Musa:mn sahifelerinde vah
yetmi§ olduklanm a~1klamaya ba§layarak §6yle buyurur: «Dogrusu hi~ 
bir gtinahkar ba§kasmm gtinah ytiktinti yiiklenmez. Kiiftirle veya her
hangi bir giinahla kendine haks1zhk. eden herkesin vebali kendinedir. 
Onun·yerine bu vebali hi~ kimse ta§lmaz. Nitekim ba§ka bir ayet-i keri
me'de: «Ytikii ag1r bir ki§i onun ytiklenilmesini"istese - yakm1 bile ol
sa- ondan bir §ey yiiklenmez.» (Fatlr, 18) buyrulur. 

«Ve insan i~in, ~ah§tlgmdan ba§kas1 yoktur.» Nas1l, hi~bir kimse 
bir ba§kasmm giinabm1 ta§lmayacaksa aym §ekilde her nefis ancak 
kendisi i~in kazand1g1 miikafatl elde edecektir. imam ~afii ve ona tabi 
olanlar, bu ayet-i kerime'den Kur'an okumanm sevabmm 6ltilere ula§
mayacagl htikmiinii ~1kanrlar . Zira bu Kur'an okuma ne onlarm amel~ 

lerinden, ne de kazan~larmdand1r. Bu sebepledir ki Allah Raslllii (s.a.), 
timmetini buna ~ag1rmam1§, te§vik etmemi§, ne a~1k bir ifade ile ne de 
ima yollu onlara bu yolu gostermemi§tir. Sahabe - Allah ·onlardan ra
Zl olsun- den hi~ kimseden bu ·hususta bir nakil de yoktur. ~ayet bu 
hay1r olsayd1, §iiphesiz onlar bu hay1rda bizi ge~erlerdi. Allah'a yakla§· 
tiran ameller ancak nass ile sabit olur ve bu hususta k1yasla, birtak1m 
gorti§lerle karar verilmez. Dua ve sadakaya gelince; bunlarm 6ltilere 
ula§acagmda icma' vard1r ve kanun koyucu bu ikisini a~1k ifadelerle 
belirtmi§tir. Miislim'in Sahih'inde Ebu Hiireyre'den rivayet edilen bir 
hadiste Allah Rasulii (s.a .) §6yle buyurur: insan 6ldiigti zaman §U ii~ 
§ey dl§mda ameli kesilir : Kendisi i~in dua eden salih bir evlad, kendi
sinden sonra devam eden bir sadaka veya kendisinden istifade olunan 
bir ilim. Bu ti~ §ey, aslmda onun ~ah§masmdan ve amelindendir. Ni
tekim bir hadiste : Ki§inin yediginin en temizi kazancmdand1r, buyu
rulur ki, ki§inin ~ocugu onun kazancmdand1r. Vak1f ve benzeri sada
ka-i cariyeler de onun ameli ve eserlerindendir . Allah Teala bir ayet-i 
kerime'de : <<~tiphesiz ki 6liileri Biz diriltiriz Biz. I§lediklerini ve geride 
b1raktlklanm Biz yazanz.» (Yasin, 12) buyurur. insanlarm arasmda 
yayd1g1 ve kendisinden sonra insanlarm ona tabi olduklan ilim ise as
lmda yine onun ~ah§masmm ve amelinin tiriintidiir. Sahih bir hadiste 
§6yle buyurulur: Her kim hidayete davet ederse, ona tabi olanlarm mti
kafatlarmdan bir §ey eksiltilmeksizin tabi olanlarm miikafatmm bir 
misli de ona verilir, buyrulmu§tur. 

Allah Teala'mn: «Ve onun ~ah§masl ileride (k1yamet gtintinde) g6-
rtilecektir.» ayet-i kerime'si §U kavli gibidir : «De ki : l§leyin~z, Allah, 
Raslilti ve mii'minler i§lediklerinizi gorecektir. Ve goriileni de . gortil
meyeni de bilene dondtirtileceksiniz. 0 , size neyi i§lediginizi bildirecek
tir.n (Tevbe, 105) Yani onlan size haber verecek, kar§1hgm1 da tasta
mam verecektir. ~ayet i§ledikleriniz hay1r ise goreceginiz kar§lllk da 
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hayu, ameliniz kotii ise goreceginiz kar§Ihk da kotiidiir. Bu sebepledir 
ki burada §6yle buyrulur: «Sonra ona kar§1hg1 tastamam verilecektir.» 

42- ~uphesiz ki en son van~ RaJbb1nadrr. 
43 - Gerc;ekten O'dur gulduren de, aglatan da. 
44 - Gen;ekten 0' dur olduren de. dirilten de. 
45 :.._ Dogrusu 0 yaratt1 iki c;ifti; erkegi de, di~iyi de. 
46 - Atildlginda meniden. 
47 - Muhakkak tekrar diriltmek de O'na aittir. 
48 - Dogrusu muhtac; olmaktan kurlaran da O'dur, 

sermaye sahibi kilan da. 
49- Dogrusu O'dur ~i'ra yildizinin Rabbi. 
50 - V e 1gerc;ekten 0 helak etti evvelki Ad'1 
51- Semfid'u da. Geri b1rakmadan. 
52- Daha once de Nfih kavmini. Cunku onlar gerc;ek

ten c;ok zalim ve pek azgin idiler. 
53- Alti ustune gelen kasabalan da 0 yerin dibine 

gec;irdi. 
54 - Onlara giydirdigini giydirdi: 
55 - ~imdi Rabb1n1n hangi nimetinden ~upheye du

~ersin? 

Son Van§ 

Allah Teala: «~iiphesiz ki en son van§, (k1yamet giinii donii§) Rab
bmadir.» buyurur. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Amr ibn 
Meymful el-Evdi'den rivayetine g<:>re o, §6yle demi§tir : Muaz ibn Qebel 
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aram1zda kalktl ve §Oyle dedi: Ey Evedogullan, ben size Allah RasUlti
ntin el<;isiyim. Biliyorsunuz ki donti§ Allah'ad1r: Ya cennete, veya ce
henneme. Begavi, Ebu Ca'fer er-Razi kanahyla ... Ubeyy ibn Ka'b'dan 
rivayet ediyor ki: Hz. Peygamber (s.a.) : «Ve §tiphesiz en son van§ 
Rabbmad1r.» ayeti hakkmda §Oyle buyurmu§tur: Rabbm1z hakkmda 
dti§tinmek yoktur. Begavi der ki: Bu, Ebu Htireyre'den merfu' olarak 
rivayet olunan §U hadis gibidir : · Yaratlklar hakkmda dti§tintin, fakat 
yaratan hakkmda dti§tinmeyin. Zira dii§tince O'nu ku§atamaz. Begavi, 
hadisi bu §ekilde zikrediyo:r ama bu laf1zlarla mahfuz degildir. ~ahih . 

hadiste varid olan ise §U ifadelerdir: §eytatl birinize gelir de: ·§unu 
kim yarattl? der. i§te sizden birisi buraya ula§tlg1 zaman Allah'a sigm
sm ve bunu dti§tinmekten vazge<;sin. Stinen'lerdeki bir hadiste de §Oyle 

· buyrulur: Allah'm yaratlklan hakkmda dti§tintin ama Allah'm z~tl hak
kmda di.i§tinmeyin. §tiphesiz; Allah, kulak memesi ile omuzu aras1 ii<; 
ytiz senelik yol olan bir melek yaratmi§tlr. Veya Allah Rasulti buna 
benzer bir soz soylemi§tir. 

«Ger<;ekten O'dur gtildtiren de, aglatan da.» Kullarmda gtilmeyi ve 
aglamay1, biribirinden farkh olan aglama ve gtilmenin sebeplerini ya
ratan O'dur. <<Ger<;ekten O'dur oldtiren de, dirilten de.» «Oltimti ve ha
yatl yaratan O'dur.» (Mtilk, 2) . «Dogrusu 0 yarattl iki <;ifti; erkegi de, 
di§iyi de. Atlld1gmda meniden.» kavli Allah Teala'nm §U kavlf gibidir: 
«insan kendisinin ba§IbO§ birakilacagmi m1 samr? 0, ak1tllan bir me
ni damlas1 degil miydi? Sonra kan p1htls1 or U§, sonra Allah onu ya
ratlp §ekil vermi§ti. Ondan erkek, di§i iki cins rat 1. Bunlan yapan 
A:llah'm oltileri diriltmeye gticti yet~ez mi?» (K1yfune, 36-40). 

Allah Teala : «Muhakkak tekrar diriltmek de O'na aittir.» buyu- . 
ruyor. Nas1l ki ilk defa yaratmi§Sa .aym §ekilde yaratmaYI tekrarlamaya 
kadirdir. Bu tekrar, k1yamet gtintindeki son yaratmad1r. Dogrusu muh
ta<; olmaktan kurtaran da O'dur, sermaye sahibi k1lan da.» Yani kulla
nm mal sahibi yapmi§, o mall onlar arasmda devam eden bir varhk kil
mi§tlr ki onu satma ihtiyac1 hissetmezler. Bu, Allah'm onlar tizerine 
nimetini tamamlamasmdandir. Mtifessirlerden bir<;ogunun a<;Iklamalan 
bu noktadad1r. Ebu Salih, ibn Cerir ve ba§kalan bu §ekilde a<;Iklama
da bulunmu§lardlr. Mticahid de a yet-i kerime'deki ( c..$i:- i ) kelimesi
ni; mal sahibi k1lan, ( ~j ) }relimesini ise; hizmet<;iler veren, §ek
linde a<;Iklar. Katade de boyle s6ylemi§tir. ibn Abbas ve Mticahid bun
lardan birinci kelimeyi ; veren, ikinci kelimeyi de ; ho§nud olan, §eklin- . 
de a<;Iklarlar. Bu iki kelime §Oyle de a<;Iklanmi§tlr : Kendi zatlm zen
ginle§tirip yaratlklan kendine muhta<; eden. Hadrami ibn Lah1k boyle 
soyltiyor. ibn Zeyd ise bu iki kelimeyi : Yaratlklanndan diledigini zen
gin k1lan, diledigini de fakir k1lan, §eklinde a<;Iklar. ibn Zeyd'in bu a<;Ik-
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lamasm1 ibn Cerir naklediyar. Ancak Hadrami ve ibn Zeyd'in bu ac;Ik
lamalan laflZ bak1mmdan uzak bir manad1r. 

«Dagrusu O'dur ~i'ra y1ld1zmm Rabbi.» ayeti hakkmda ibn Abbas, 
Mucahid, Katade, ibn Zeyd ve ba§kalan §Oyle derler: 0, Mirzem el
Cevza denilen parlak bir y1ld1z alup Araplardan bir tapluluk ana tap1- . 
mrd1. 

«Ve gerc;ekten 0 helak etti evvelki Ad'u ayetindeki Ad kavmi, HO.d 
(a.s.)un kavmidir. Onlara Ad ibn irem ibn Sam ibn Nuh denilir. Ni
tekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de : «Rabbmm hie; bir mem
lekette benzeri artaya kanmayan sutUnlara sahip irem §ehrinde aturan 
Ad milletine ne ettigini gormedin mi?» (Fecr, 6-8) buyurur ki; anlar in
sanlarm en §iddetli ve guc;1iileri, Allah'a ve RasUliine en c;ak kar§I ge
lenleri idiler. Allah Te1Ha da anlan helak buyurdu: «Ad milleti de bu 
yiizden onunde durulmaz, dandurucu bir ruzga,rla yak edildi. Allah, 
anlarm kokiinu kesmek uzere uzerlerine a ruzgan yedi gece sekiz gun 
estirdi.» (Hakka, 6-7). 

«Semud'u da. Geri b1rakmadan.» Hie; kimse kalmamacasma anlan 
yak etti. « (Onlardan) daha once de Nuh kavmini. <;unkii anlar, (ken
dilerinden sanrakilere gore) gerc;ekten c;ak zalim ve pek azgm idiler.» 

«Alb iistiine gelen kasabalan da 0 yerin dibine gec;irdi.» ayetinde 
Hz. Lut'un kasabas1 kasdedilmektedir. Allah Teala anlarm yurdlanm 
ters c;evirmi§, altlm ustiine getirmi§ ve iizerlerine balpktan pi§irilmi§, 
istif edilmi§ ta§lar yagdirmi§tlr. Bu sebepledir ki: «Onlara giydirdigini 
giydirdi.» buyurur ki, burada anlarm uzerine gondermi§ aldugu ta§lar 
kasdedilmektedir. «Uzerlerine de bir yagmur yagd1rd1k. Uyanlanlarm 
yagmuru ne kotudur.» (~uara, 173). Katade der ki: Lut'un Medain'inde 
dort milyan insan vard1. Vadi, anlar iizerine bir hamam kiilhammn ag
zmdan puskuruyarmu§casma atE:§, neft yag;, ve katran piiskurttu. Ka
tade'nin bu kavlini ibn Ebu Hatim, babas1 kanallyla ... Huleyd'den ri
vayet etmi§tir. Bu, gerc;ekten garibdir. 

Katade, «~imdi Rabbmm hangi nimetinden §Upheye dii§etsin.» -... 
ayetini §Oyle ac;1klar: Ey insan, Allah'm senin uzerine alan nimetlerin
den hangisinden §Uphe edersin? ibn Cureyc ise burayt: Ey Muhammed, 
§imdi Rabbmm hangi nimetinden §iipheye dii§ersin? §eklinde ac;Iklami§
tlr. Ancak Katade'nin ac;Iklamas1 daha uygundur. Zaten ibn Cerir de 
Katade'nin ac;1klamasm1 tercih etmi§tir. 

---- i Z A H I --- -

«Gerc;ekten O'dur olduren, dirilten.» 
Bu satlrlardan da say1s1z §ekiller ak1p geliyar insan hissine. 
Oldiiren ve dirilten ... Bir ba§ka surede «O'dur oliimu 've hayatl ya-
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ratan.» diye buyurdugu gibi, i:H~m ve hayat hadisesini ortaya «;1karan. 
Olum ve hayat her zaman tekrarla;nd1g1 i«;in «;ok iyi bilinen iki hadise
dir. Bilinmesine bilinir ama mahiyeti anla§Ilmaya «;ah§Ilmca, canhlar 
uzerindeki gizli s1rn a«;Iklanmak istenince her iki hadise de gizliliklere 
burunur tamamen ... Nedir <Hum ve . hayat? .. . insan gordugu §ekillert 
ve duydugu laf1zlan a§arak ilerisine varmca hangi ger«;ekle kar§Ila§a
caktir, nerden gelmi§tir hayat bu canh varhga. Nedir hayat? Nereden 
gelmi§ ve nas1l girmi§tir bu canhlara? Varhklarm ve canhlarm hayat 
seyri nas1l olmaktad1r? Olum nedir? Nas1l olur? Hayat emaresi olmaz
dan evvel ve hayat kopup gittiktert sonra ne olmaktadir? Butun bun
lar; Allah tarafmdan «;ekilmi§ perdenin gerisinde kalan gizli sirlardir. 

Olduren ve dirilten ... Olum ve hayat denince milyonlarca §ekiller 
Rayna§Ir durur gozler onunde. Canhlar) dunyasmda bir a:r\da ... Evet 
§U anda ... Ka«; milyon canh belki de can vermektedir. Ve ka«; milyon 
canh belki de hayat yolculuguna ba§lamaktadir. Hayat denilen esrar 
dolu hadise, Allah'tan ba§ka kimsenin bilmeyecegi ve bilemeyecegi §e
kilde canh varhklara sirayet etmektedir. Nice cans1z varhklar birden
bire hayata kavu§IDU§ ve canlaruvermi§tir. insan hayali, mazinin de
rinliklerine dald1g1 zaman as1rlar boyunca gelip ge«;en nice §ekiller can
larur gozunun onunde. Hele insarun bu dunya uzerine gelmesinden on
ceki hayat daha bir ba§ka muamma. B1rakahm dunyam1zm di§mdaki 
alemlerde olup olmad1gm1 Allah'm bildigi insanm hayal ve hatirma 
gelmeyen olfim ve hayat tarzlanru. 

Bu YJgmlarca tasvirleri, bu y1gmlarca §ekilleri i§te §U az1c1k keli
meler getiriyor insarun zihnine .. Be§er kalbini kokunden sars1yor .. Bu 
turlU turlu yank1lar yapan sesleni§ler kar§ISmda insan kendini tutanu
yor, kendisine sahip olamiyor: 

«Dogrusu erkek ve di§i iki «;ifti 0 yaratmi§tlr, atlld1gmda meniden.>> 
i§te her lahza tekrarlanan korkun«; bir ger«;ek daha. Ama insan 

her an gozunun onunde tekrarland1g1 i«;in bu ger«;egi unutuyor. §uras1 
bir hakikat ki hayali tayflar arasmdan «;Ikanlacak fevkalade hayreti 
mucib hallerden birisidir bu. 

Atllan bir damla ... H1zla f1rlayan ... insan bunyesinin kan, ter, tu
kuruk gibi bir«;ok ifrazatmdan bir ifraz. Ama bu bir sure sonra Allah'm 
tedbiri ile bir ba§ka kadere hazirlanmaktadir ... i§te bir baksaruza nedir 
o §imdi? Evet, evet i§te o bir· insan §U anda. Ve bu insan erkek yahut 
di§i. Nasll? ... Nas1l ger«;ekle§ti? ~ayet olU§ §ekli gorUlmemi§ olsa insa
run hayalinden dahi ge«;meyecek olan bu harika nas1l meydana geldi? 
Ve nerede idi o insan denilen son derece grift ve komple yarat1k? Akl
tilan o damlanm hangi noktasma gizlenmi§ti bu tohum? Damlanm de
gil onun milyonlarca hucrelerinden hangi birisinin i«;inde? Etiyle, ka
ruyla, derisiyle kemigiyle, sa«;1yla tirnagiyla, yuz «;izgisiyle, parmak iziy-
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le, yaratlh§Iyla; isti'dad ve kabiliyetleriyle nerede gizlenmi§ti? ... Bir 
damla meninin i<;inde milyonlarca benzerinin _yuzdugu ancak mikros
kobun altmda gorUlebilen bu hucrenin neresine saklanmi§tl. Hele hele 
o ku<;uculy·· canhda erkeklik ve di§ilik hassalan nerede bulunuyordu? 
Neticede nas1l oldu da bu ana karnmdaki yavruya o hususiyetler §ekil 
ve bi<;im verdi? 

Hangi be§er kalbi bu ak1llan durduran ger<;ek kar§lSmda durur da 
sonra kendisine sahip olup tutunabilir? B1rakm inkar edip §Imarma
Slm «i§te boyle oldu hepsi bundan ibaret, i§te §Oyle suruyor hepsi bu 
kadar, §Oyle olma~i gerektigi i<;in oldu, ba§ka degil.» gibi sozler etme
sini veya bilgi<;lik taslayarak butun canhlarda ortak olan nevi koruma 
ve yenileme kabiliyetinden dolay1 bu bir damla suyun bunca hususi
yetleri ihtiva ettigini soylemesi bir yana kendine bile sahip olamaz in
san o ger<;ekler kar§Ismda. 0 tur izah tarzlan tabiati itibanyla tekrar 
izah1 gerektirir. Ve onlara sorulacak .sual §Udur: Madem ki .canhlarda 
nevini koruma ozelligi vard1r, bu ozelligi onlara kim vermi§tir? Ve bu 
ozellik bir kere daha ger:<;ekle§mek uzere hangi gizli kuvvet tarafmdan 
o canh varhga tevdi' edilmi§tir? 0 gu<;suz, c1hz nesnenin yeniden bir 
organik guce sahip varhg1 meydana getirmesini kim saglami§tlr? Bu giz
li, bilinmez duygunun ger<;ekle§mesi i<;in ta'kib edecegi plan ve projeyi 
<;izen Is:imdir? Nevini devam ettirme hassasm1 kim saglamt§tlr ona? Ve 
bunun devam1yla hangi menfaatlm ve arzusunu ger<;ekle§tirebilmekte
dir? Butun bunlan yuruten ve idare eden bir gu<; bu planlan <;izmese, 
varhgm ta'kib edecegi hatt1 belirtmese kim yapabilir onu? 

Hi<; kimsenin inkar etmedigi bir vakla olan ilk dogu§tan donerek 
ayet-i kerime ikinci dogU§a ve dirili§e ge<_;mektedir: 

«~uphesiz ki tekrar diriltmek de O'na flittir. » 
ikinci dirili§ de bir gaybd1r. Gayb olmasma gaybd1r ama, ilk diri

li§ onun ger<;ekle§mesi i<;in bir delil mahiyetindedir. Di§i ve erkek <;ift
leri atilan bir damladan yaratan kudret sahibi, elbette ki kemikleri ve 
toprak olmu§ etleri yeniden canland1rmaya kadirdir. <;unku kemik ve 
toprak akltllan sudan daha basit degildir. Vukuundaki hikmetin bir 
delilidir. Ku<;ucuk bir canh hucreyi, uzun ve engebeli bir yolda erkek 
veya di§i bir varhk oluncaya kadar yurutup goturen gizli kuvvetin ge
regi olarak bu varhgm hayat merhalesinin, her §eyin tamamen ger<;ek
le§medigi, iyinin yapt1g1 iyiligin kar§1hgm1 butunuyle elde etmedigi, 
keza kotunun de kotUiugunun cezasm1 <;ekmedigi bu dunyanm otesine 
uzanmas1 laz1md1r. <;unku bu kudretin hesabmda her §eyin butunuyle 
kaq1hgmi bulacag1 bir ba§ka dirili§in hesab1 vard1r. ilk dogu§ ikinci 
dogu§a delalet eder. Bunun i<;in zaten ikinci dirili§ten once burada ilk 
dogu§ merhalesi ele almml§tlr. 
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Gerek ilk hayat merhalesinde, gerekse ikincisinde Allah diledigini 
·zenginle§tirir ve varllkll k1lar: 

<<Muhakkak ki zengin eden de, varllkll k1lan da O'dur.» 
Dtinyada kullarmdan diledigini c;e§it c;e§it zenginliklerle zengin 

eder. Mal bak1mmdan zengin eder, s1hhat bak1mmdan, soy bakimm
dan, ruh bak1mmdan ve dti§tince bak1mmdan zengin eder. Allah'a bag
llhgm saglad1g1 zenginlik kadar hie; bir zenginlik bulunmaz. Kullarm
dan diledigini de ahiret zenginlikleriyle zenginle§tirir. Dtinyada ve ahi
rette diledigi kullarma varllk ihsan eder. Kullar fakirdirler, ihtiyac; ic;e
risindedirler. Ancak Allah'm hazinelerinden beslenip varllk kazamrlar. 
Binaenaleyh O'dur zengin eden de, varllkll k1lan da. Bu ayet-i kerime 
ile mti§riklerin bildikleri, kafalanm ve kalblerini taktlklan bir gerc;ege 
temas edilmekte ve onlar yegane kaynaga gottirtilmektedir. Biricik zen
ginlikleri haiz hazinelere yonelmeleri saglanmaktadrr. Bunun di§mda
ki btittin hazineler bombo§, tamtak1rd1r. 

«Dogrusu O'dur ~i'ra y1ld1zmm Rabbi.» 
~i'ra yild1z1 gtine§ten yirmi kere daha ag1r ve elli kat daha aydm

llktlr. Bizim gtine§e uzakllgimizdan bir milyon defa daha gtine§e uzak
tlr. Arabistan'da kimileri bu y1ld1za tapm1rlard1. Birtaklm kimseler de 
onemli bir yildizmi§ gibi onu gozetlerlerdi. Cenab-1 Allah'm ~i'ra yil
dizmm Rabbi oldugunun belirtilmesi «battlgi demdeki y1Id1za» kasemle 
ba§layan ve akide davasm1 hedef alan, tevhid akidesini yerle§tirip tu
tarsiz ve ltizumsuz §irk akidesini reddetmeyi amac;layan yticelerin yti
cesindeki seyahattan soz eden bir sure ic;in apayn onemi vard1r. 

Bu ayetle birlikte ic; ve di§ dtinyadaki uzun fikri seyahatlar son bu
luyor ve §imdi gec;mi§lerin ba§mdan gec;enler anlatlllyor. Onlar da tlp
kl bu mti§rikler gibi kendilerine gelen uyanc1lan yalanlami§lardl. Bu 
fikri seyahatta Allah'm gec;mi§ milletler tizerindeki kudret eserleri hi-
rer hirer dile getiriliyor: , 

«Ve gerc;ekten 0 helak etmi§ti ilk once Ad'1. 
Semud'U\ da. Geri b1rakmadan. 

-~ 
Daha once de Nuh kavmini. Gerc;ekten onlar c;ok zalim ve pek az-

gmlarm kendileri idiler. 
Altl tisttine gelen kasabalanm da 0 kaldmp c;arpmi§tl. 
Onlara giydirdi de giydirdi. 
~imdi Rabb1mn hangi nimetinden §Upheye dti§ersin.» 
Bu seyahat c;ok seri h~lde her milletin ba§ma gelen ve insanm §U

urunu yerinden oynatacak kadar deh§etli dokunu§lan ihtiva eden k1sa 
duru§lardan olu§maktadir. · 

Ad, Semud ve Nuh peygamberin kavmini Kur'an'1 okuyanlar bir
c;ok yerlerde gordtiklerinden-tamrlar. Altl tisttine gelen kasabalarm hal
kl ise Lut .r;>e~gamberin kavmidir. Onlar iftira, btihtan ve sap1kllktan 
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dolaYJ. mahvolmm~lardl. U<;uruma siiriiklenmi§ler, topraga batmlml§Iar 
ve onlara giydirilmi§ de giydirilmi§ti .. Bu derece onemsiz, basit ve bi
linmezlige biiriinerek anlatlyor durumlan. Ve bu ifadelerin gerisinde 
onlarm ba§ma gelen felaket manzaralan birer birer goriinerek hepsini 
birlikte i<;ine ahp giydiriyor da giydiryor. 

«~imdi Rabbmm hangi nimetinden §iipheye dii§ersin?n 
~u halde bu kavimlerin ba§ma gelenler Allah'm ayetleri ve nimet

Ieriydi. Kotiiliikler yok olmami§ nnyd1? Hak batllm beynine inip onu 
yok ederek ezmemi§ miydi? Dii§iinen ve anlayanlar -i<;in bu yerlerde i§a
ret birakilmann§ m1yd1? Biitiin bunlar birer ayet ve i§aret degil miydi? 
Ve Rabbmm hangi ayet ve nimetlerinden §tlpheye dii§ebilirdin? ilahi 
hitab herkese ve her kalbedir. Allah Teala'mn san'at eserlerini dii§iiniip 
belalarda dahi sakh bulunan nimeti goren herkesedir. 

i<; ve di§ diinyadaki me§iyyet-i Rabbaniyye'nin tezahiirleri ve eser
leri a<;1kland1ktan ve ge<;mi§teki yalanc1 kavimlerin ba§ma gelenler anla
tildiktan sonra, surenin son vuru§lan kuvvetli ve derinden gelmektedir. 
Ve sanki bu vuru§lar biiyiik felaket giinii gelip <;atmazdan evvelki bir 
tehlike <;amd1r. -

«i§te bu, ilk uyaranlar gibi bir uyanc1d1r. Yakla§an yakla§tl. Al-
lah'tan ba§ka ·onu a<;Iga <;Ikaracak yoktur.>> · . 

Peygamberliginden ve uyanc1hgmdan §iiphe ettiginiz bu peygam
ber ilk uyaricilar gibi bir uyanc1d1r. Ve bu ilk uyanc1lardan .sonra nice 
uyanc1lar gelmi§tir. Yakla§an yakla§mi§, silip siipiiren giin gelip <;at
IDI§tlr. i§te bu uyanc1, sizi o sarsmt1 ve felaket giinii ile uyarmaktad1r. 
Veya bu yakla§an, vaktini ve §eklini Allah'tan ba§ka kimsenin bilmedr-
gi bir azab giiniiniin deh§etidir. Onu a<;Iga <;Ikaracak ve def'edebilecek 
yalmz ve yalmz Allah'tlr. Allah Teala'dan, ba§ka onu a<;Iga <;Ikaracak 

· yoktur. 
Mademki oldiiriicii tehlike yakmd1 ve mademki sizi uyaran uyanc1 

ogut vererek kurtulu§a <;ag1rmaktad1r, o takdirde siz durumun tehlike
sini kavray1p uyanmayacak kadar budalahk i<;erisinde eglenip oyalam
yorsunuz. 

«Bu soze mi §a§Iyorsunuz siz? Ve giiliiyorsunuz da aglam1yorsunuz. 
Ve siz habersiz oyalanmaktasmiZ.>> · 

Bu ifadeler ger<;ekten de son derece kuvvetli ve ciddi olup insanla
rm omuzuna ag1r yiikler yiikledigi gibi aym zamanda miikemmel bir 
nizama sevketmektedir de. Onlar neye §a§Iyorlar? Ve neye giiliiyorlar? 
Bunca ag1r yiikler ve bunca ciddiyeti gerektiren kat'i hailer· varken, yer
yiiziindeki hayatlarmdan dolay1 kendilerini bekleyen hesab giinii orta
da iken neye giiliip §a§Iyor bunlar? Halbuki bunlar, durumun nazikligi
ni ve aglamaYJ. gerektiren hallerdir. Bunun otesinde ac1 ve sikmtllar-- 
yet almaktad1r. 
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Ve i§te bu noktada bir tath ses gelmekte, kafalarma ve kulaklarma 
hayk1rmakta, uc;urumun kenarmda iken kendilerini kurtaracak olan 
sesi iUm etmektedir : 

«Artlk Allah'a secde edin ve ibadet edin ... » 
Bu ses ayetlerin aki§l ic;erisinde ve kalbleri yerinden oynatan bu 

duygular ve §artlar yanmda insam kendinden gec;irecek sarsacak bir 
sesti. 

Bunun ic;in zaten onlar secde etmi§lerdi. .. Mii§rik olduklan halde. 
Allah ve peygamber konusunda tartl§Irken vahiy ve Kur'an'dan §iiphe 
ederken yine de secde etmek ihtiyacm1 hissetmi§lerdi. 

i,\llah'm elc;isi, aralarmda miisliimanlarm ve mii§riklerin de bu
lundugu bir topluluga bu s\lreyi okuyunca, kalblerine inen korkunc; bal
yoz darbelerinin te'siri altmda hep birlikte secdeye gitmi§lerdi. Peygam
ber de, o topluluk da, miisliimanlar da, mii§rikler de. Bu darbenin gii
cii kar§Ismda mii§rikler kendilerini tutamami§lar ve bu Kur'an'm te'
sirine kar§I duramami§lardi da miisliimanlarla birlikte secdeye gitmi§
lerdi.. . Bir sure sonra uyanmi§lar ve seed eye giderken, kendilei:inden 
gec;tikleri gibi secdeye gidi§lerinden otiirii de ak1llan yP-:-~:: ::1Pn oyna.
mi§tl. 

Boyle olduguna dair rivayetler miitevatir olmakla beraber bu ga
rip hadisenin sebebi hususunda degi§ik gorii§ler serdedilmi§tir. Aslm
da garip kaq1lanacak bir yam yoktur hadisenin. Onlar Kur'an'm §a§Ir
tlci te'siri altmda kalmi§lar, kalbleri yerinden oynatan te'sirine kapll
mi§lardir. 

Garanik Hadisesi 

Mii§riklerin miisliimanlarla birlikte secdeye gittikleri hususun
daki hadise ve bu hususta varid olan miitevatir rivayetleri kendi ic; 
diinyamda c;oziimleyip vuzuha kavu§turmazdan evvel ve benim §UU
rumla alakall bir tecriibe ba§Imdan gec;mezden evvel hep bir sebep 
ara§tirlp durdugum meselelerdendi. 

Gerek ibn Sa'd'm Tabakat'mda gerekse ibn Cerir'in Tarih'inde va
rid oldugu gibi Garanik hadisesi diye adlandmlan hadiseyle ilgili uy
durma rivayetleri okudugum zaman ... Aym hadiseyi baz1 miifessirler 
yiice Allah'm «Ey Muhammed! Send en once gonderdigimiz hie; bir elc;i 
ve peygamber yoktur ki, bir §eyi arzulad1g1 zaman, §eytan onun arzusu
na vesvese kan§tlrmami§ olsun. Allah, §eytamn kan§tlrd1gm1 giderir, 
sonra Allah kendi ayetlerini tahkim eder. Allah Alim'dir, Hakim'dit. » 
kavl-i §erif'ini tefsir ederken naklederler ki, ibn Kesir (Allah ona ha
yirh miikafatlar versin) hepsinin miirsel rivayet oldugunu belirterek 
sahih hie; bir imad gormedim, der. 
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Bu rivayetlerin en geni§i, hurafelere en az dalam ve Resuh.illah'a 
en az iftira dolu olam ibn Ebu Hatim'in rivayetidir. ibn Ebu Hatim der 
ki: Bana Kufe'li Ebu Musa, Muhammed ibn ishak'tan nakletti, o da 
Muhammed ibn Fiileyh'den, o da Musa ibn Ukbe'den, o da ibn ~ahab'
dan nakletmi§ ve demi§ ki: Necm suresi nazil oldugunda mti§rikler di
yorlardl ki: Eger bu adam bizim tannlanm1z1 hay1rla yadetseydi, biz 
de onu ve arkada§lanru kabullenirdik. Ne var ki o, yahudi ve hiristi
yanlar gibi kendisinin dinine muhalefet edenleri bizim tannm1za ktifre
dip kotiiledigi kadar kotiilemiyor. Hz. Peygamberin mti§riklerden gor
dtigti eziyet ve i§kenceler, ashabmm c;arptmld1g1 zahmetler ve §iddet
ler onu tizmti§ ve o da bunlarm hidayete gelmesini istemi§ti. Cenab-1 
Allah, Necm suresindeki §U ayetleri inzal buyurunca: (cNe dersiniz Lat 
ve Uzza'ya? Uc;tinctisii olan diger Menat'a?» ~eytan bunlarm yam s1ra 
§U ciimleleri ilka etti: (cMuhakkak ki onlar yiice putlard1r ve onlarm 
§efaatl elbette umulur.» Bu sozler §eytarun ifadesiydi. Bunun iizerine 
bu iki kelime Mekke'li mii§riklerin k~lbinde yer etti, dillerinde dola§
tl ve bunu birbirlerine miijdelemeye ba§lad1lar. Ve dediler ki: Muham
med kendisinin ve kavminin ilk dinine geri dondii. Hz. Peygamber Necm 
suresinin sonuna geldiginde secdeye gitti. Onunla birlikte miisliiman 
ve mii§rik he'rkes secdeye vard1. Sadece Mugire oglu Velid -Ki biiyiik 
bir adamd1--:- avucunu toprakla doldurdu ve · ona secde etti. Her iki 
grup da yaptlklan secdeye §a§tllar. Miisliimanlar mii§riklerin inarup 
kabul etmeden kendileriyle birlikte secdeye gitmelerine §a§arken -ki, 
miisliimanlar mii§riklerin kulagma §eytanm ilka ettigi o ciimleleri duy
marm§lardl- mii§rikler de §eytarun attlg1 kelimelerden dolaYI rahat
ladilar ve peygamberin bu ·sozleri ayetler arasmda okudugunu belirtti
ler, ilahlanru yiikselttigi ic;in secdeye vard1lar. Bu CiiJ:I?.leler halkm ara
smda yay1ld1 ta Habe§istan'a kadar ula§tl. Orada bulunan miisliiman
lardan Maz'un oglu Osman ve digerlerine ula§an h!lberde Mekke'lilerin 
miisliiman olduklan, peygamberle birlikte namaz k1ld1klan soylendi. 
Mugire oglu Velid'in toprag1 avuc;layarak secdeye vard1g1 bile duyuldu. 
Miisliimanlar da Mekke'lilerin imana dondiiklerini sand1lar c;abucak ge- · 
ri dondiiler. Halbuki Allah, §eytanm ilka ettigi sozleri silmi§ ve ayetle
rini muhkem k1lrm§tl. Her tiirlii iftiradan onu korumu§tu. Ve ccSenden 
once hie; bir elc;i ve peygamber gondermedik ki.. .» ayetini inzal buyur
mU§tU. Allah hftkmiinii bildirip §eytamn sozlerinden ayetlerini tenzih 
edince, mii§rikler tekrar sap1khklarma donerek miisliimanlara kar§l 
dii§manhklanru artlrd1lar. ibn Ebu Hatim'in anlattlklah . burada son 
buluyor. 

Daha ba§ka rivayetler de var ki, bu Garanik hadisesini Rasulul
lah'a nisbet ederek peygamberin bununla mii§rikleri memnlin etmek 
istediklerini ve boylece bar!§ yapma arzusunda bulunduguim ileri sure-
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rek iftiraJarmda daha da ileri gitmektedirler. H~§a ki peygamber boyle 
bir arzuya sahip bulunsuri. 

Ben daha ba§mdan beri butun bu rivayetleri reddettim .. . Qunku · 
bunlar peygamberligin ismetine muhalif, . Kitab-1 Mubin'in tahrifattan 
muhaf1aza olundugu buyruguna aykm olmaktan ate bu suredeki ayet
ler tarafmdan da kesin olarak reddedilmektedir. Qunku bu sure mii§
riklerin inan<;lanm kotUlemek, onlarm tannlan ve efsanelerini tahkir 
etmek i<;in gelen hukumlerle doludur. Bu iki cumleyi hi<; bir §ekilde su
redeki ayetlerin arasma sokmak mlimkun degildir. Hatta §eytamn mii§
riklerin kulagma bu sozu goturdugunu, muslumanlarm ise duymadigim 
iddia etmek bile IUzumsuzdur. Qunku bu mii§rikler kendi dillerinin ede
bi zevkini tatmi§ kimselerdi. Bu uydurma iki cumlecikle ondan sonra 
gelen ayetleri ve hukumleri dinledikleri zaman hemen fark ederlerdi: 

«Demek erkekler . sizin, di§iler O'nun mu? 
Oyleyse bu insafs1z bir payla§ma.» 
Bunlar sizin ve atalanmzm takt1g1 adlardan ba§ka bir §ey degil

dir. Allah onlara hi<; bir gu<; indirmemi§tir. Onlar kuruntudan ve ne
fislerin arzu ettigi hevadan ba§kasma uymuyorlar. Halbuki ~.:,~:;:!ilerine, 
andolsun Rablarmdan dogruluk rehberi gelmi§tir. 

Daha sonra varid olan «Dogrusu ahirete inanmayanlar meleklere 
. di§i ad1 takarlar. Halbuki onlarm bu . hususta bir bilgisi yoktur. Onlar 
sadece zanna uyarlar. Zan ise hi<; §iiphesiz ger<;ekten bir §ey ifade et
mez.H ayet-i celile'siyle ondan onceki «G6klerde nice melek vard1r ki, 
onlann §efaatlan Allah dileyecegi ve raz1 olacag1 kimseler i<;in verme
dik<;e bir §eye yaramaz.» ayetlerini duyduklan zaman kat'iyyen pey
gamberle birlikte secdeye varmazlard1. Zira duyduklan soylenen sozu 
tamamen reddetmekteydi. Peygamberin onlarm ilahlanm ovmesi ve 
§efaatlarmm umulacag1m soylemesi iddias1yla bu ifadeler kat'iyyen 
uyu§maz. Onlar garazkar veya bilgisiz rnil.§riklerin ortaya attlklan bu 
uydurma rivayetleri kabul eden ahmaklar kadar ahmak degillerdi. 

~u hal de bundan ba§ka bir sebep vard1 mil.§riklerin secdeye gitme
sinde. Ve dah:;t ba§ka sebeplerden oturu Habe§istan'a hicret edenler ge
ri donmil.§lerdi. Habe§istan'a go<; edenlerin tekrar Arabistan'a donup 
yeniden · oraya go<;melerinin seb~bini ara§tlracak yer buras1 degildir. 
Mil.§riklerin secdeye kapanmalan konusu ise yeri gelmi§ken il.zerinde 

· durmam1z gereken bir konudur. 
Ben bir arallk mii§riklerin secdeye gitmelerini mil.mkun k1lacak 

sebepler il.zerinde dil.§il.ndum durdum. Ve hep hatmma vuku'bulmann§ 
olmas1 ihtimali geldi. Habe§istan'a hicret edenlerin iki veya ii<; ay son
ra ge:r:i donil.§leri i<;in sebep · bulmak isteyenlerin bu rivayeti uydurmu§ 
oldukH:mm dil.§il.ndum. · Qil.nku Habe§istan'dan geri . donii§ hadisesinin 
bir sebebi · olmas1 gerekir~ii . Bu konuyu dil.§unup dururken daha once . . :::: ' ' 
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bir nebzecik i§aret ettigim ozel bir halet-i ruhiye i<;erisine biiriindfun .. . 
Bir gece idi, arkada§lanmizla aym aydmhgmda sohbet ediyorduk. 

0 s1rada birden kulag1m1za yakmda okunan bir Kur'an sesi ili§ti. Oku
nan Necm suresi idi. Kur'an-1 Kerim'i dinlemek ve ona hiirmet etmek 
i<;in hemen konu§mam1z1 kestik. Okuyan ki§inin sesi son derece giizel ve 
okuyu§u fevkalade miiessir idi. 

Yava§ yava§ ben de onunla birlikte okudugu ayetleri ya§amaya 
ba§ladlm. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)nm gonliiyle birlikte yiicelerin 
yiicesindeki seyahatlru izlemeye koyuldum. 0 miibarek zat Hz. Cebrail'i 
Allah'm yarattig1 meleklik sureti i<;erisinde goriirken insaru hayretten 
hayrete sevkeden o miithi§ hadiseyi ben de birlikte ya§ad1m. Ad1m ad1m 
yiicelerin yiicesinde~i o engin Rihlete ben de katlld1m. Sidret'iil-Miinte
ha'run yarunda .. . Cennet'iil-Me'va'da ... Hayalimin beni ula§tlrabildigi 
kadanyla rii'yamm gezinebildigi, duygu ve hislerimin takat getirebildi
gi kadanyla ben de o halleri ya§ad1m. Sonra o yiice zat1 ta'kib ederek 
mii§riklerin, melekler hakkmda uydurduklan iftiralan, onlarm Allah'm 
k1zlan olduklarma dair dii§iik efsanelerini ve daha ilk anda basitligi 
anla§Ilabilecek giiliin<; evham ve hurafelerini .his diinyamda izledim 
durdum. Be§er denilen varhgm topraktan <;1k1p ana karrunda cenin 
halinde ya§amas1 ve onu izleyen, <;epe<;evre ku§atan ilm-i ilahi kar§I
smda hayretle durdum. 

Surenin son bOlfuniinde ard arda gelen temaslarm te'siri altmda 
iliklerime kadar irkildim. Goriilmeyen gayb alemini ancak Allali bilir. 
Yaz1lan ameller hesab ve ceza giinii kaybedilmez. Hangi yolda yiiriirse 
yiiriisiin kul en sonunda Allah'a vanr. Y1gmlar halinde giilenler, Ylgm
lar halinde aglayanlar ... Y1gmlarca oliiler ve y!gmlarca canhlar. Ka
ranhkta yolunu bulan kan p1htls1. Di§i veya erkek oldugunu ad1m ad1m 
ilerieyerek a<;Iklayan esrar kiipii. Yeniden dirili§ ve ge<;mi§lerin ba§ma 
gelen felaketler . .. Yerle bir olup yere kapandik<;a kapananlar: .. Bu 61-
diiriicii hadiseler daha bitmezde:Q. evvel son kurtanc1 sesi duydum: «i§- 
te bu ilk uyaranlar gibi bir uyanc1d1r . .. Yakla§an yakla§tl ... Allah'tan 
ba§ka onu a<;Iga <;Ikaraqak yoktur.» Ve ardmdan son <;Ighk tufaru. Bii
tiin varhg1m bu korkun<; sesin kar§Ismda tiril tiril titredi ve lime lime 
oldu: «Bu soze mi §a§Iyorsunuz siz? Ve giiliiyorsunuz da aglamiyorsu
nuz. Ve siz habersiz oyalanmaktasm1z.» Ve nihayet «Artlk Allah'a secde 
e-din ve ibadet .edin.» emrini duyunca titremem kalbimden uzuvlanma 
kadar sirayet etti. Ger<;ekten kar§I koyamadigJ.m maddi bir tezahiir ha
linde kaslamh sars1ld1. Bedenim biitiiniiyle titriyordu. Durduramiyor
dum bir tiirlii onu. Goziimden inen ya§lara engel olam1yordum. Ne ka
dar <;1rp1ruyor <;aba harc1yorsam da inen goz ya§lanru durduram1yordum. 

Ve i§te o an anladlm. Bu ·secde hadisesinin dogrulugunu. Gayet ko
lay~h sebebi. Onlan secdeye kapand1ran surenin ak1§mdaki sars1c1 ifacte-
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Ier ve bu Kur'an'm ak1llan durduran <;ekiciligi. .. Ben Necm suresini ilk 
defa okuyor ve duyuyor degildim. Ama bu ilk seferdi boyle bir duyguya 
kaplldigim. Boylece i§lemi§ti iliklerime kadar. Bu bir Kur'an Sil'ndir. 
Baz1 anlar vard1r ki bir ayet veya bir sure ruh~aki yerini beklenen ve 
gozlenen §ekilde korur. Kalbi kuvvet ve te'sir kaynagma bagi'ayan ya
klcl temas i§te o zaman olur. Ve i§te o zaman neler olursa olur ... 

Belki boyle bir anda o gi,in orada haz1r bulunanlarm kalbini <;arp
ffil§tl Kur'an. <;iinkii onu Hz. Muhammed (s.a.) biitiin benligiyle ya§a
yarak okuyordu. Okuduklanm bizzat kendisi daha onceden ya§affil§tl. 
Hz. Muhammed (s.a.)in okudugu ayetlerin i<;inde sakh bulunan bu kuv
vet; dinleyenlerin ruhuna oluk oluk akmi§, onlan kendilerinden ge<;ir-

. mi§, sarsrm§tl. «Artlk Allah'a secde edin ve ibadet edin.n fi.yetini duyar 
duymaz secdeye kapanan Hz. Muhammed (s.a.) ile birlikte miisliiman
lara onlar da katilmi§ ve secdeye gitmi§lerdi. .. 

. Denilebilir ki sen ba§mdan ge<;en bir hadiseyi onlarla kiyashyor
sun. Halbuki sen miisliimansm Kur'an'a inamyorsun ve onun ruhunda 
bamba§ka te'sirler yapacagm1 bi1iyorsun. Onlar · ise mii§riktirler, inan
rmyorlar ve Kur'an'I reddediyorlar. 

Bu itiraza verilecek kar§Ihk iki yonlii olabilir: 
a) Bu sureyi okuyan peygamber Muhammed (s.a.) idi. 0, bu ki

tabi dogrudan dogruya ana kaynagmdan almi§, onunla birlikte ya§a
mi§tl. Onun evinde bile okudugu ayetleri duya:ril.ar hemen ad1mlanm 
yava§latlyor, kap1mn yanina gelip bitirinceye kadar ayakta 'dinliyor
lardL Bu surede ise, dogrudan dogruya yiicelerin yiicesinde ya§ad1g1 sa
niyeler anlat1hyordu. 0 bu anlan ya§ami§, Cibril-i Emin'i ilk yaratildi
gi §ekilde gormii§ idi. Ben ise bir ba§kasmdan dinliyordum, peygambe
rin okumas1yla ba§kalarmm okumas1 arasmda §iiphesiz <;ok biiyiik fark 
vard1r. 

b) 0 mii§riklerin kalbleri de Hz. Muhammed'i dinlerken hi<;bir 
zaman titreklikten ve sarsmtldan kendilerini kurtarrm§ degillerdi. ~u 
kadar var ki onu kabullenmelerini erigelleyen uydurma bir inad oluyor
du. Nitekim a§agidaki §U iki. hadise onlarm kalbi Kur'an kar§Ismda 
duyduklan titrekligi anlataca:k vas1ftad1r. (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il
Kur'an, XIV, 141-152). 
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56- !fite bu, ilk uyanc1lar gibi bir uyanc1d1r. 
57 - Y aklafjan yaklafitl. 
58- Onu Allah'tan bafika ortaya <;akaracak yoktur. 
59 - Bu soze mi fiafilyorsunuz siz? 
60 - Ve g:iiliiyorsunuz da aglam1yorsunuz. 
61- Ve siz habersiz oyalanmaktas1n1z. 
62 - Haydi Allah' a secde edin ve ibadet edin. 

Bu soze mi f}a§Iyorsunuz? 

«i§te bu, ilk uyanc1lar gibi bir uyanc1d1r.)) ayetinde Hz. Muham
med (s.a.) kasdedilmektedir. 0 ilk uyanc1lar gibi bir uyanc1 olup on
larm peygamber olarak gonderildigi gibi bu da peygamber olarak gon-
derilmi§tir. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de §oyle buyurur: <<De 
ki: Ben, peygamberlerden bir ilk degilim.)) (Ahkaf, 9). «Yakla§an 
yakla§tl.ll ayetinde kasdedilen; k1yamettir.)) Onu Allah'tan ba§ka orta
ya c;1karacak yoktur.)) 0 halde Allah'tan ba§ka hie; kimse onu engelle
yemez ve O'nun ilmine Allah'tan ba§ka kimse muttali' olamaz. Daha 
sonra Allah Teala Kur'an'1 i§itip de o_ndan yiiz c;:)viren ve terkeden mii§
rikleri kmayarak §Oyle buyurur: «Bu soze (s1hhatll olmasma) mi §a§I
yorsunuz siz? Ve (onunla alay ederek) giiliiyorsunuz da (ona inanan
larm yaptig1 gibi) aglam1yorsunuz?)) Allah Teala, bu Kur'an'a gerc;ek
ten inananlarm durumunu §oyle haber verir: «Yiizleri iistii kapanarak 
aglarlar. Ve bu, onlann hu§u'unu artmr.>> (isra, 109). 

ibn Abbas'tan rivayetle Siifyan es-Sevri, «Ve siz habersiz oyalan
maktasmiz.>> ayetindeki oyalanmayl §arkl . soylemekle tefsir etmi§tir. 
( ..LeU\ ) kelimesi, Yemen lehc;esinde §arkl soyleyen anlamma gel
mektedir. ikrime de boyle soylemi§tir. Yine ibn Abbas'tan gelen riva
yetlerden birinde o, bu kelimeyi yiiz c;evirmekle ac;Iklami§tlr. Miicahid 
ve ikrime de boyle soyliiyor. Hasan el-Basri ise b~ray1: Ve siz gafiller
siniz, §eklinde ac;1k~ar. Mii'minlerin emiri Ali ibn Ebu Talib'den de boy
le bir rivayet vard1r. ibn Abbas'tan gelen rivayetlerden birinde ise o 
buray1: Ve siz biiyiiklenmektesiniz, §eklinde ac;1klar. Siiddi de boyle soy
lemi§tir. 

Daha sonra Allah Teala, zatma secdeyi, ibadeti, Rasulii (s.a.)ne ta
bi olmay1, zatlm birlemeyi ve ihlas1 emrederek §Oyle buyuruyor: «Haydi 
'Allah'a secde edin ve (O'na boyun egin, ibadeti yegane O'na tahsis ede-
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rek) ibadet edin (ve O'nu birleyin) .» Buhari der -ki: Bize Ebu Ma'mer'
in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §oyle · demi§tir: Hz. Peygamber 
(s.a.) Necm suresinde secde etti, mti.slti.manlar, mti.§rikler, cinler ve in
sanlar onunla beraber secde. ettiler. Hadisi Muslim degil sadece Buhari 
tahric etmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize ibrahim ibn Halid'in ... Mut
talib ibn Ebu Vedaa'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Ra
sulti. (s.a.) Mekke'de Necm suresini okudu, secde etti. Yanmdakiler de 
secde ettiler. Ben ba§lml kald1rd1m ve secde ettnek istemedim. 0 gti.nler
de Muttalib henti.z mti.slti.man. olmaml§tl. Daha sonralan bu sureyi oku
yan birini i§ittigi zaman onunla beraber hemen secde edermi§. Nesei 
hadisi namaz bahsinde Abdti.lmelik ibn Abdti.lhamid'den, o da Ahmed 
ibn Hanbel'den rivayet etmi§tir. 

«i§te bu, ilk uyanc1lar gibi bir uyanc1d1r. Yakla§an yakla§tl.» aye
ti kerime'sine uygun bir hadis zikrederler ki buna gore uyanc1; uyardl
gl gti.r;ierin meydana gelmesinden korkarak bir kotti.lti.gti. gorti.nce ondan 
sakmd1rand1r. Nitekim bir ayet-i kerime'de: «0, ancak §iddetli bir aza
bm onces.inde sizin igin bir uyanc1d1r.» (Sebe', 46) buyrulurken bir ha
diste de §Oyle buyrulur: Ben, g1plak uyanc1ytm. Yani gormti.§ oldugu 
kotti.lti.gti.n §iddeti onu acele etmeye sevketmi§ ve ti.zerine herhangi bir 
§ey giymeksizin kavmini uyarmaya ko§mU§ ve g1plak halde h1zla onla
ra gelmi§tir. Bu; «Yakla§an (k1yamet gti.nti.) yakla§tl.» ayet-i kerime'
sine de ne kadar uygundur. Nitekim bundan sonraki surenin ba§mda 
da: «S8.>at (k1yamet) yakla§tl.» buyurulur. imam Ahmed der ki: Bize 
Enes jbn :iyaz'm ... Sehl ibn Sa'd'dan rivayetine gore Allah Rasulti. (s.a.) · 
§oyle buyurmu§tur: Kti.giik gti.nahlardan sak1mmz: Kti.gti.k gti.nahlann 
misali bir vadiye dag1lan bir kavmin misali gibidir. Birisi bir dal geti
ri:r, oteki bir dal getirir de sonunda ekmeklerini pi§irirler. Kti.gti.k gti.
nahlar yti.zti.nden bu gti.nahlan i§leyen hesaba r;ekildigi takdirde bunlar 
sahibini helak eder. Ebu Hazim der ki: Allah Rasulti. (s.a.) -Ebu Dam
re hadisi Sehl ibn Sa'd'dan rivayet ediyor- §Oyle buyurdu: Benim ve 
k1yametin misali §U ikisi.gibidir. Allah Rasulti. (s.a.) bu sozti. soylerken 
i§aret parmag1 ile orta parmag1m birbirinden ay1rd1. Allah Rasulti. (s.a.) 
ba§ka bir hadiste §Oyle buyurur: Benim ve k1yametin misali birbiri ile 
yan§an iki yan§ atmm misali gibidir. Ba§ka bir hadiste §Oyle buyurur: 
Benim ve ·k1yametin misali bir adam gibidir ki kavmi onu oncti. olarak 
gondermi§tir. Yeti§emeyeceginden korktugu zaman elbisesini bayrak 
yaparak sallar ve : Uzerinize geldiler, ti.zerinize geldiler, diye elbisesiyle 
i§aret verir. I§te ben oyum. Bu hadisin sahih ve hasen hadislerden ba§ka 
kanallarla §ahidleri vard1r. Hamd ve minnet Allah'ad1r gti.venimiz O'na
dlr, koruyan. da O'dur. 
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